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ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สารบัญ 

 

ส่วนที่ 1  สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต ์

 1.    สาระส าคญัของกองทรสัต ์ สว่นท่ี  1  หนา้ 2 

 2.     ความเสีย่งที่ส  าคญัของการลงทนุในหนว่ยทรสัต ์ สว่นท่ี  1  หนา้ 8   

ส่วนที ่2 การด าเนินกิจการของกองทรัสต ์  

 1.   ขอ้มลูทั่วไป สว่นท่ี  2  หนา้ 2 

 2.   นโยบาย ภาพรวมการประกอบธรุกิจ และการจดัหาประโยชน ์ สว่นท่ี  2  หนา้ 2 

 3.   ภาพรวมภาวะอตุสาหกรรมของธรุกิจที่กองทรสัตล์งทนุ สว่นท่ี  2  หนา้ 22 

 4.   ปัจจยัความเสีย่ง สว่นท่ี  2  หนา้ 28 

 5.   ขอ้พิพาทและขอ้จ ากดัในการใชป้ระโยชนใ์นอสงัหารมิทรพัย ์ สว่นท่ี  2  หนา้ 30 

 6.   ขอ้มลูส าคญัอื่น สว่นท่ี  2  หนา้ 30 

ส่วนที่ 3 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  

 1.   ขอ้มลูหนว่ยทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ สว่นท่ี  3  หนา้ 2 

 2.   โครงสรา้งการจดัการ สว่นท่ี  3 หนา้ 5 

 3.   การก ากบัดแูลกองทรสัต ์ สว่นท่ี  3  หนา้ 61 

 4.     ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม สว่นท่ี  3  หนา้ 72 

 5.     การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง สว่นท่ี  3  หนา้ 74 

 6.     การปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ สว่นท่ี  3  หนา้ 74 

ส่วนที่ 4 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

 1.  ขอ้มลูทางการเงินท่ีส าคญั สว่นท่ี  4  หนา้ 2   

 2.  การวเิคราะหแ์ละค าอธิบายของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ สว่นท่ี  4  หนา้ 5  

 3.     ความคิดเห็นของทรสัตเีก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรสัต ์ สว่นท่ี  4  หนา้ 9  

ส่วนที่ 5 การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล   
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ส่วนที่ 1 
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สว่นที่ 1 สรุปขอ้มลูส  ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 1 หนำ้ 2 
 

1. สำระส ำคัญของกองทรัสต ์

 

 ชื่อกองทรัสต ์(ภำษำไทย)  ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 ชื่อกองทรัสต ์(ภำษำอังกฤษ) Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อยอ่กองทรัสต ์ BKER 

 ผู้จัดกำรกองทรัสต ์ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั และ  
บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุรวม บวัหลวง จ ำกดั  

 ผู้บริหำรอสังหำริมทรัพย ์ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจเมนท ์จ ำกดั 

 ทรัสต ี บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ ำกดั  

 อำยุกองทรัสต ์  กองทรสัตไ์มก่ ำหนดอำย ุ

 ประเภทกองทรัสต ์ ไมร่บัไถ่ถอนหนว่ยทรสัต ์

 ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 8,897,988,360.00 บำท 

 สรุปข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับ 
กำรจัดหำรำยได้จำก
อสังหำริมทรัพยท์ี่ลงทุน  

กองทรัสต์จะเป็นผู้ให้เช่ำพืน้ที่และให้บริกำรพืน้ที่ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำร
สำธำรณปูโภคและบรกิำรสว่นกลำงที่เก่ียวเนื่องกบักำรใหเ้ช่ำพืน้ที่แก่ผูเ้ช่ำรำย
ย่อยในโครงกำร รวมถึงเป็นผู้ให้บริกำรส่วนกลำงและบริกำรอื่นใดที่เก่ียว
เนื่องมำจำกกำรด ำเนินโครงกำรแกล่กูคำ้ของโครงกำร เช่น บรกิำรท่ีจอดรถ กำร
ใหเ้ช่ำปำ้ยโฆษณำในพืน้ท่ีโครงกำร เป็นตน้ โดยกองทรสัตจ์ะไดร้บัผลประโยชน์
ในรูปของค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำกผูเ้ช่ำและ/หรือผูใ้ชบ้ริกำรรำยย่อยโดยตรง 
รวมถึงรบัภำระตน้ทุนค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำบริกำรในกำร
ว่ำจ้ำง Outsource ที่ใหบ้ริกำรเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของโครงกำร (ถ้ำมี) 
ตลอดจนค่ำใชจ้่ำยอื่นในกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวขอ้ง โดยกองทรสัตจ์ะมีบริษัท 
เค.อี. รีท แมเนจเมนท ์จ ำกดั (“KERM”) ในฐำนะผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ท ำหนำ้ที่
บรหิำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่เป็นทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ทัง้นี ้KERM ในฐำนะ
ผูจ้ดักำรกองทรสัต ์อำจพิจำรณำว่ำจำ้งบคุคลอื่นโดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม
ในดำ้นประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ และตน้ทุนในกำรพัฒนำและบริหำร
จดักำรทรพัยส์นิท่ีไดร้บัมอบหมำยนัน้ 

 



สว่นที่ 1 สรุปขอ้มลูส  ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 1 หนำ้ 3 
 

สรุปรำยละเอียดทรัพยส์นิทีล่งทุน 

รำยละเอียด CDC TC TCR AMR IMP PLN SRM SRS SRP TS 

ที่ดิน (ไร-่งำน-ตรว.) 47-2-61.91 25-1-23.93 14-1-57.60 5-3-25.40 4-0-22.00 18-3-58.00 8-3-84.40 5-3-48.70 10-0-7.20 8-3-33.63 

พืน้ท่ีใชส้อย (ตรม.) 52,583 69,341 51,635 10,331 14,165 25,527 22,050 5,112 7,037 10,797 

พืน้ท่ีใหเ้ชำ่ (ตรม.) 36,021 30,778 24,426 5,092 6,601 11,353 10,340 3,413 4,585 6,931 
ลกัษณะกำรลงทนุ
ในที่ดิน 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ชว่ง 
และสทิธิกำรใช้

ที่ดิน 

สทิธิกำรเชำ่ สทิธิกำรเชำ่ชว่ง สทิธิกำรเชำ่ชว่ง สทิธิกำรใชท้ี่ดิน สทิธิกำรเชำ่ชว่ง 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ชว่ง สทิธิกำรเชำ่ชว่ง 
(บำงสว่น) 

ลกัษณะกำรลงทนุ
ในอำคำร 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ สทิธิกำรเชำ่ชว่ง 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ 
(บำงสว่น) 

สทิธิกำรเชำ่ สทิธิกำรเชำ่ สทิธิกำรเชำ่ 

ลกัษณะกำรลงทนุ
ในอปุกรณ ์

กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ สทิธิกำรเชำ่ชว่ง  กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ กรรมสทิธ์ิ 

ระยะเวลำกำร
ลงทนุ 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

ประมำณ 23 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  

10 กมุภำพนัธ ์
2586 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

ประมำณ 14 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
6 สงิหำคม 

2577 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

30 ปี  
สิน้สดุวนัท่ี  
2 ธนัวำคม 

2592 

ประมำณ 25 ปี 
สิน้สดุวนัท่ี  

31 มกรำคม 
2588 

รำคำประเมินทรัพยส์นิ และมูลค่ำเข้ำลงทุน (ล้ำนบำท) 

 - ETC  1,200 1,270 1,624 292 294 674 509 210 309 489 

 - KTAC  1,273 1,287 1,627 293 286 650 518 218 301 497 

มลูคำ่เขำ้ลงทนุ  1,270* 1,345* 1,710 320 310 700 545 230 330 525 
*ส่วนทีก่องทรสัตล์งทนุเพิม่เตมิครัง้ที ่1



สว่นที่ 1 สรุปขอ้มลูส  ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 1 หนำ้ 4 
 

 สรุปข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกำรกู้ยมืเงนิ 
ผู้ให้เงนิกู ้ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

ผู้กู้ ทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

วงเงนิกู ้ วงเงินกู้และสินเช่ือทั้งหมดจ ำนวนรวมไม่เกิน 4,405,000,000 บำท  
โดยแบง่เป็น 
วงเงินท่ี 1 : วงเงินกูร้ะยะยำวเพื่อใชใ้นกำรซือ้ทรพัยส์นิ ดงันี ้

(1) จ ำนวนไม่เกิน 2,764,000,000 บำท ใช้ส  ำหรบัทรพัยส์ิน 
ที่กองทรสัตเ์ขำ้ลงทนุครัง้แรก 

(2) จ ำนวนไม่เกิน 1,261,000,000 บำท ใช้ส  ำหรบัทรพัยส์ินที่
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในอนำคต ภำยในวันที่  31 
มกรำคม 2565 

วงเงินท่ี 2 : วง เ งินตั๋ วสัญญำใช้ เ งิน  (Promissory Note)  จ ำนวน  
280,000,000 บำท เพื่อช ำระภำษีมูลค่ำเพิ่มในกำรแปลงสภำพ
จำกกองทนุรวมสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยค์รสิตลั รเีทล โกรท 

วงเ งินที่  3 :วงเ งินหนังสือค ้ำประกัน จ ำนวน 100,000,000 บำท  

เพื่อค ำ้ประกนัสำธำรณปูโภค (ไฟฟำ้และประปำ) 

อัตรำดอกเบีย้ ไมเ่กินอตัรำดอกเบีย้ MLR ลบรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปี 
กำรช ำระคืนเงนิกู ้ เริม่ช ำระเงินตน้งวดแรกในวนัสดุทำ้ยของเดือนที่ 51 นบัจำกเดือนที่เบิกเงินกู ้

หลักประกันกำรกู้ยมื 1) ไม่จ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผูกพนักบับุคคลอื่นต่อหลกัประกันทุก
โครงกำร (Negative Pledge) 

2) จดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุ ร กิจ ในสิท ธิกำ ร เช่ ำของ 
โ ค ร ง ก ำ ร ซี ดี ซี  ค ริ ส ตั ล  ดี ไ ซ น์  เ ซ็ น เ ต อ ร์  แ ล ะ โ ค ร ง ก ำ ร 
เดอะ ครสิตลั เอกมยั รำมอินทรำ                

3) จดทะเบียนสญัญำหลกัประกันทำงธุรกิจในสิทธิเรียกรอ้งในลกูหนีแ้ห่ง
สทิธิของทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุครัง้ที่ 1 

4) กำรประกนัภยัควำมเสี่ยงทกุประเภทในทรพัยส์ิน (Property All Risks 
Insurance) และกำรประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 
Insurance)  

 

 

 
 
ข้อมูลกำรจ่ำยประโยชน ์
ตอบแทนของกองทรัสต ์

 
กองทรสัตม์ีกำรจำ่ยประโยชนต์อบแทน จำกรอบผลประกอบกำร  
26 พ .ย.  2562 – 31 ธ .ค. 2562 จ ำนวน 0.0600 บำทตอ่หนว่ยทรสัต ์

  



สว่นที่ 1 สรุปขอ้มลูส  ำคญัของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือกำรลงทนุในสิทธิกำรเชำ่อสงัหำรมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 1 หนำ้ 5 
 

ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย 
ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต ์

จ ำนวนเงนิ (บำท) 
มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธิ
ระหว่ำงงวด* (%) 

คำ่ธรรมเนียมผูจ้ดักำรกองทรสัต ์ 4,463,909 0.06% 

คำ่ธรรมเนียมทรสัต ี 1,115,977 0.02% 

คำ่ธรรมเนียมผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ 9,470,515 0.13% 

คำ่ธรรมเนียมวิชำชีพ 1,000,000 0.01% 

ตน้ทนุกำรเช่ำและบรกิำร 36,825,324 0.50% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 815,773 0.01% 

ตน้ทนุทำงกำรเงิน 8,431,224 0.11% 

รวมค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 62,122,722 0.84% 

มูลค่ำทรัพยส์นิสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 8,634,822,862 
 *มูลค่าสนิทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด(บาท)  7,435,541,909  
  

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

1) สรุปงบกำรเงินส ำหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 2562* 
รำยได้ 

 
รำยไดค้ำ่เชำ่ 45.59 
รำยไดค้ำ่บรกิำรและสำธำรณปูโภค 62.46 
ดอกเบีย้รบั 0.62 
รำยไดอ้ื่น 9.25 
รำยได้รวม 117.92 
ค่ำใช้จ่ำย 

 
ตน้ทนุกำรเช่ำและบรกิำร 36.83 
คำ่ธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกองทนุและอสงัหำรมิทรพัย ์ 16.05 
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 0.82 
คำ่ใชจ้ำ่ยรอกำรตดับญัชีตดัจ ำหนำ่ย 1.49 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 8.43 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 63.62 
รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 54.30 
ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิที่ยงัไมเ่กิดขึน้จำกกำรวดัมลูคำ่เงินลงทนุ 0.00 
กำรเพิ่มขึน้ (ลดลง) ในสนิทรัพยสุ์ทธิจำกกำรด ำเนินงำน 54.30 
* ผลการด าเนนิงานตัง้แต่ วนัที ่26 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 2562 
สินทรัพย ์

 
เงินลงทนุในสทิธิกำรเช่ำอสงัหำรมิทรพัยต์ำมมลูคำ่ยตุธิรรม 11,171.14 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 778.35 
ลกูหนีจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 53.85 
สนิทรพัยอ์ื่น 185.94 

รวมสินทรัพย ์ 12,189.29 
หนี้สนิ 

 
เจำ้หนีก้ำรคำ้ 11.79 
คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจ่ำยและรำยไดค้ำ่เช่ำและคำ่บรกิำรรบัลว่งหนำ้ 430.50 
เงินมดัจ ำคำ่เชำ่และบรกิำร 351.74 
เงินกูย้ืมระยำว 2,758.64 
หนีส้นิอื่น 1.79 

รวมหนีส้ิน 3,554.47 
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,634.82 
ทนุท่ีไดร้บัจำกผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 8,897.99 
สว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หนว่ยทรสัต ์ -317.47 
ก ำไรสะสม 54.30 
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,634.82 
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บำท) 9.8785 

 
2) อตัรำกำรเชำ่และอตัรำคำ่เชำ่ 

    ธันวำคม 2562 

โครงกำร 
พืน้ที่เช่ำสุทธิ

(ตร.ม.)(2) 
อัตรำกำรเช่ำ 

(%) 
ค่ำเช่ำและบริกำร    

(บำท/ตรม.) 
ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์(CDC) 36,021 90.6% 613 
เดอะ ครสิตลั เอกมยั-รำมอินทรำ (TC) 30,778 99.3% 649 
เดอะ ครสิตลั เอสบี รำชพฤกษ์ (TCR) 24,426 93.7% 601 
อมอรนิี่ รำมอินทรำ (AMR) 5,092 96.3% 383 
แอมพำรค์ จฬุำ (IMP) 6,601 94.3% 601 
เพลนินำรี ่มอลล ์วชัรพล (PLN) 11,353 85.5% 366 
สมัมำกรเพลส รำมค ำแหง (เวสต)์ (SRM) 10,340 92.1% 446 
สมัมำกร เพลส รงัสติ (SRS) 3,413 92.5% 543 
สมัมำกร เพลส รำชพฤกษ ์(SRP) 4,585 79.3% 517 
เดอะ ซีน ทำวน ์อิน ทำวน ์(TS) 6,931 87.3% 646 
รวม/เฉลี่ย 139,539 92.7% 576 
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3) โครงสรำ้งผูเ้ชำ่จ ำแนกตำมขนำดพืน้ท่ีเช่ำหลกัของแตล่ะประเภทธุรกิจ 

 
 
4) ขอ้มลูกำรหมดอำยขุองสญัญำเชำ่จ ำแนกตำมขนำดพืน้ท่ีเชำ่หลกั 

 

กำร กึษำ  .  อิเล็กทรอนิกส/์ไอที 
 .  

สินคำ้แฟชั่น  .  

กำรเงิน  .  

อำหำรและเครื่องดื่ม 
  .  

สขุภำพและควำมงำม 
  .  

สินคำ้ตกแตง่บำ้น 
  .  

ไลฟ์สไตล ์ .  

ส ำนกังำน  .  

บรกิำร  .  

ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต  .  

โรงภำพยนต ์ .  

วำ่ง  .  

10.5%
6.5%

14.3%

1.9%

31.4%

16.4%

18.0%

1.0%

41.9%

22.9%

32.3%

2.9%

2563 2564 2565 >2565

ผูเ้ชำ่หลกั ผูเ้ชำ่รำยยอ่ย
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2. ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของกำรลงทุนในหน่วยทรัสต ์
ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรและโครงสรำ้งของกองทรสัต ์

(1) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่กองทรัสต์ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพยส์ินหลัก เนื่องจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสญัญำ  
ที่เก่ียวขอ้งกบักำรลงทนุและกำรบรหิำรอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

(2) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมำตรฐำนกำรบญัชี หรือกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง หรือแนวทำงกำรปฏิบัติของหน่วยงำน 
ที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ควำมเสีย่งดำ้นภำษีและคำ่ธรรมเนียม 

(4) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่รำยไดข้องกองทรสัตข์ึน้อยู่กับกำรตดัสินใจต่ออำยุสญัญำเช่ำและสญัญำบริกำรเมื่อสญัญำเช่ำ  
และสญัญำบรกิำรของผูเ้ช่ำรำยยอ่ยสิน้สดุลง 

(5) ควำมเสีย่งจำกกำรสญูเสยีผูเ้ช่ำหลกั (Anchor Tenants) 

(6)  ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่ เ ป็นสำระส ำคัญ และควำมเพียงพอของ  
เงินส ำรองส ำหรบักำรปรบัปรุง 

(7) ควำมเสีย่งจำกกำรประกนัภยั 

(8) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผูเ้ช่ำรำยย่อยในทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทุนจะไม่ใหค้วำมยินยอมในกำรเปลี่ยนตัวคู่สญัญำ 
จำกผูใ้หเ้ช่ำพืน้ท่ีเดิมเป็นกองทรสัต ์

(9) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของกองทรสัตข์ึน้อยู่กบัควำมสำมำรถดำ้นกำรบริหำรจดักำร
กองทรสัตข์องผูจ้ดักำรกองทรสัต ์

(10) ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของทรพัยส์ินขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของผูจ้ดักำรกองทรสัต ์
และผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำกผูจ้ดักำรกองทรสัตใ์นกำรท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำรอสงัหำริมทรพัยเ์พื่อจดัหำ
ผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

(11) ควำมเสี่ยงในเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำง เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์กับผู้จัดกำรกองทรัสต์และ 
ผูบ้รหิำรอสงัหำรมิทรพัย ์ซึง่ท ำหนำ้ที่บรหิำรจดักำรอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อจดัหำผลประโยชนจ์ำกทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

(12) ควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้อนัเป็นผลจำกกำรท่ีกองทรสัตก์ูย้ืมเงิน 

(13) ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีกองทรสัตอ์ำจมีคำ่ใชจ้่ำยเก่ียวกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พิ่มขึน้ 

(14) ควำมเสี่ยงจำกสถำนกำรณก์ำรระบำดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 หรือ COVID-19 อำจสง่ผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของกองทรสัต ์

ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรลงทนุในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

(1) ควำมเสีย่งโดยทั่วไปในกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย ์

(2) ควำมเสีย่งของโครงสรำ้งกำรลงทนุของทรสัตเ์พื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรพัยท์ี่กระจุกตวัเมื่อเปรียบเทียบกบักองทนุรวม
และตรำสำรทำงกำรเงินประเภทอื่น 
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(3) ควำมเสี่ยงที่ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตอ์ำจตอ้งเผชิญกับควำมเสี่ยงจำกภำวะกำรแข่งขนัที่สงูขึน้และกำรเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตของผูบ้รโิภค 

(4) ควำมเสีย่งจำกกรณีทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัตล์งทนุถกูเวนคืนท่ีดิน   

(5) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตล์งทนุอำจจะมีควำมช ำรุดบกพรอ่ง หรืออำจมีกำรปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบ หรอือำจมีควำมบกพรอ่งอื่น 

(6) ควำมเสี่ยงจำกกำรที่อสงัหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทุนอยู่ภำยใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์ำงกฎหมำย เก่ียวกับสิ่งแวดลอ้ม 
 โดยกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ำงกฎหมำยดงักลำ่วอำจสง่ผลใหก้องทรสัตม์ีคำ่ใชจ้่ำยและภำระควำมรบัผิดหลำยดำ้น 

(7) ควำมเสีย่งเก่ียวกบัภยัธรรมชำติ อบุตัิภยั และกำรก่อวินำ กรรม 

(8) ควำมเสีย่งจำกกำรใชบ้รกิำรพืน้ท่ีจอดรถ 

(9) ควำมเสี่ยงที่เ ก่ียวข้องกับทำงเข้ำออกบำงทำงของโครงกำรไม่ได้รับสิทธิในกำรเช่ือมทำงสู่ถนนส่วนบุคคลหรือ  
ถนนสำธำรณะเป็นทำงเขำ้ออกของโครงกำร 

(10) ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรดดัแปลงอำคำรและสิง่ปลกูสรำ้ง 

(11) ควำมเสีย่งเก่ียวกบัภำระจ ำยอมบนที่ดินของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตล์งทนุ 

(12) ควำมเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำช่วงที่ดิน 

(13) ควำมเสีย่งจำกกรณีกองทรสัตไ์มไ่ดล้งทนุในสทิธิกำรเช่ำที่ดินโดยตรง   

(14) ควำมเสีย่งจำกกำรตรวจสอบขอ้มลูก่อนลงทนุ 

(15) ควำมเสีย่งที่ก ำไรขัน้ตน้ท่ีไดจ้ำกอสงัหำรมิทรพัย ์หรอืมลูคำ่ของอสงัหำรมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์ำจไดร้บัผลกระทบทำงลบ
จำกหลำยปัจจยั 

(16) ควำมเสี่ยงที่มลูค่ำของอสงัหำริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุตำมกำรประเมินมลูค่ำโดยบริษัทประเมินมลูค่ำทรพัยส์ินไม่ได้
เป็นเครื่องแสดงมูลค่ำที่แท้จริงของอสังหำริมทรัพย์ และไม่สำมำรถรับประกันได้ว่ำรำคำขำยของอสังหำริมทรัพย์นั้น  
จะเป็นไปตำมที่ประเมิน ไมว่ำ่ในปัจจบุนัหรอืในอนำคต 

ควำมเสีย่งเก่ียวกบักำรลงทนุในหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยผูล้งทนุ 

(1) ควำมเสีย่งโดยทั่วไปท่ีเก่ียวกบักำรลงทนุในหนว่ยทรสัต ์

(2) ควำมเสี่ยงที่กองทรัสต์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อตั้ง โดยยังไม่มีผลกำรด ำเนินงำนในอดีตที่นักลงทุนสำมำรถอ้ำงอิง  
ในกำรพิจำรณำก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

(3) ควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงในมำตรฐำนบญัชีหรอืกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง  

(4) ควำมเสีย่งอนัอำจเกิดจำกกำรยกเลกิกำรเสนอขำยหนว่ยทรสัตท์ัง้จ ำนวน 

(5)  ควำมเสี่ยงเ ก่ียวกับกำรจดทะเบียนรับหน่วยทรัสต์เ ป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และกำรซื ้อขำยหน่วยทรัสต์  
ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(6) ควำมเสีย่งที่รำคำหนว่ยทรสัตอ์ำจมีกำรเปลีย่นแปลงไดภ้ำยหลงักำรเสนอขำย 
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(7) ควำมเสีย่งดำ้นภำษีเงินไดข้องผูถื้อหนว่ยลงทนุจำกกำรแปลงสภำพและเลกิกองทนุรวม 

(8) ควำมเสีย่งที่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์ำจเกิดรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของทรพัยส์นิทำงบญัชี 

(9) ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทรสัตอ์ำจมิไดเ้ป็นมลูค่ำที่แทจ้ริงที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัหำกมีกำรจ ำหน่ำย
ทรพัยส์นิออกไปทัง้หมดหรอืมีกำรเลกิกองทรสัต ์

(10) ควำมเสีย่งจำกกำรขำดสภำพคลอ่งในกำรซือ้ขำยหนว่ยทรสัตใ์นตลำดรอง 

(11) ควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

(12) ควำมเสีย่งจำกกำรใชม้ลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทรสัตใ์นกำรก ำหนดรำคำซือ้ขำยหนว่ยทรสัต์ 

(13) ควำมเสีย่งจำกกำรท่ีกองทรสัตอ์ำจจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำไดล้ำ่ชำ้ 

(14) ควำมเสีย่งกรณีที่มีเลกิกองทรสัตเ์งินคืนทนุจำกกำรเลกิกองทรสัตอ์ำจจะนอ้ยกวำ่จ ำนวนเงินท่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์ดล้งทนุ 

(15) ควำมเสีย่งทำงกำรเมืองในประเท ไทย 

(16) ควำมเสี่ยงที่สมมติฐำนในงบก ำไรขำดทุนที่คำดคะเนตำมสมมติฐำนมีควำมไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับควำมเสี่ยง  

และควำมไม่แน่นอนทำงธุรกิจ เ รษฐกิจ กำรเงิน กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและกำรแข่ งขัน ซึ่งอำจส่งผลใหผ้ลประกอบกำร 

ที่แทจ้รงิแตกตำ่งจำกที่ประมำณกำรไวอ้ยำ่งมีนยัส ำคญัและอำจสง่ผลตอ่มลูคำ่ที่ไดล้งทนุในกองทรสัต์ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาไทย)  ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 ชื่อกองทรัสต ์(ภาษาอังกฤษ) Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment Trust 

 ชื่อยอ่กองทรัสต ์ BKER 

 ผู้จัดการกองทรัสต ์ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจเมนท ์จ ากดั และ  

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั  

 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 ทรัสต ี บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 อายุกองทรัสต ์  กองทรสัตไ์มก่ าหนดอาย ุ

 ประเภทหน่วยทรัสต ์ ไมร่บัไถ่ถอนหนว่ยทรสัต ์

 ระยะเวลาการเช่า อายสุทิธิการเชา่เฉลีย่ทัง้หมด 10 โครงการ 28.3 ปี 

 ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

 
8,897,988,360.00 บาท  

2. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาประโยชน ์

2.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงคข์องกองทรัสต ์

ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล (“BKER”) มีที่มาจากการแปลงสภาพกองทนุรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัยค์ริสตัล รีเทล โกรท เป็นทรสัตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รีเทล 
(BKER) ตามมติที่ประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยค์ริสตลั รีเทล โกรท ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 โดยกองทรสัตม์ีวตัถปุระสงคท์ี่จะลงทนุในทรพัยส์นิหลกั โดยการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอื
เช่าช่วง และ/หรอืรบัโอนสทิธิการเช่า และ/หรอืสทิธิการเช่าช่วงทรพัยส์นิหลกั โดยจะน าทรพัยส์ินหลกัไปจดัหาประโยชนใ์นรูป
ของรายไดค้า่เช่าและค่าบริการ หรือรายไดอ้ื่นใดในท านองเดียวกนั ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ 
พฒันา และ/หรือจ าหน่ายทรพัยส์ินต่าง ๆ เพื่อมุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ กองทรสัตเ์พื่อประโย ชนข์องผูถื้อ
หน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้กองทรสัตม์ีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องของฐานรายไดข้องกองทรสัตร์วมถึงการลงทนุในทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดย
วิธีอื่นใด ตามที่กฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด  
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โครงสรา้งของกองทรสัตส์ามารถแสดงเป็นแผนภาพได ้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 
2.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

- ไมม่ี - 

2.3 ความสัมพันธก์ับกลุ่มธุรกจิของผู้บริหารอสังหาริมทรัพยห์รือของผู้ถอืหน่วยรายใหญ่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิท เบญจกิจพฒันา จ ากดั และบรษัิท เกียรติสหมิตร จ ากดั เป็นผูถื้อหน่วยทรสัตร์าย
ใหญ่ของกองทรสัต ์โดยถือหนว่ยทรสัตท์ัง้สิน้รอ้ยละ 20.05 ถือเป็นกลุม่บคุคลเดียวกนักบั บรษัิท เค.อี. รีทแมเนจเมนท ์จ ากดั
มีความสมัพนัธ์กับกองทรสัตใ์นฐานะผูถื้อหน่วยรายใหญ่ และเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์อย่างไรก็ตาม
กองทรสัตม์ีกลไกและมาตรการในการก ากับดแูล ตามที่ระบใุนหวัขอ้ 3.5 โดยค านึงถึงการรกัษาประโยชนส์งูสดุใหก้บัผูถื้อ
หนว่ยลงทนุเป็นส าคญั 

  

ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

ศูนยก์ารค้า จ านวน 10 โครงการ 
CDC / TC / TCR 

AMR / PLN / TS / IMP 
SRM / SRS / SRP 
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2.4 รายละเอียดสินทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุน 
2.4.1 รายละเอียดสินทรัพย ์
 
1.) โครงการ CDC 

 

  

   
ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์ 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุน ที่ดิน 
สิทธิการเช่าที่ดินบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญาสิน้สดุ
วนัที่ 2 ธันวาคม 2592) จาก บจ. เบญจกิจพฒันา โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 47 ไร ่2 งาน 61.91 
ตารางวา 
อาคาร 
สิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญา
สิน้สดุวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เบญจกิจพฒันา โดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 52,583 
ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 36,021 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ ซึง่ใชใ้นการด าเนินศนูยก์ารคา้คริสตลั 
ดีไซน ์เซ็นเตอร ์จาก บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เบญจกิจพัฒนา ประกอบดว้ยระบบไฟฟ้า 
ระบบน า้ประปา ระบบปรบัอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบโทรศัพท ์ระบบลิฟทแ์ละบันได
เลือ่น ซึง่ติดตัง้และใชง้านอยูใ่นอาคารศนูยก์ารคา้  
ทรพัยส์นิอื่น ๆ 
สทิธิในการใชท้ี่จอดรถในศนูยก์ารคา้ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์จ านวน 604 คนั 
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2.) โครงการ TC 

 
 

 

   
ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้เดอะ ครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา  

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 215 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุน ที่ดิน 
สิทธิการเช่าที่ดินบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญาสิน้สดุ
วนัที่ 2 ธันวาคม 2592) จาก บจ. เกียรติสหมิตร โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 25 ไร ่1 งาน 23.93 
ตารางวา 
อาคาร 
สิทธิการเช่าพืน้ที่อาคารบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญา
สิน้สดุวนัที่ 2 ธันวาคม 2592) จาก บจ. เกียรติสหมิตร โดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 69,341 
ตารางเมตร และคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 30,778 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบต่างๆ ซึ่งใชใ้นการด าเนินศนูยก์ารคา้เดอะ 
ครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา จาก บจ. เค.อี.รีเทล และ บจ. เกียรติสหมิตร ประกอบดว้ยระบบ
ไฟฟ้า ระบบน า้ประปา ระบบปรบัอากาศ ระบบสขุาภิบาล ระบบโทรศพัท ์ระบบลิฟทแ์ละ
บนัไดเลือ่น ซึง่ติดตัง้และใชง้านอยูใ่นอาคารศนูยก์ารคา้ 
ทรพัยส์นิอื่น ๆ 
สทิธิในการใชท้ี่จอดรถในศนูยก์ารคา้เดอะ ครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา จ านวน 382 คนั 
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3.) โครงการ TCR 

 
 

  
 

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้เดอะ ครสิตลั เอสบี ราชพฤกษ์ 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 555/9 หมู ่1 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลบางขนนุ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุี 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 23.4 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญา
สิน้สดุวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ ์2586) จาก บจ. เดอะ คริสตลั ราชพฤกษ์ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดี
ไซนดส์แควร ์ซึง่เป็นผูท้รงสทิธิการเช่าที่ดินจ านวน 3 แปลงโดยมีเนือ้ที่ประมาณ 14 ไร ่1 งาน 
57.60 ตารางวา 

พรอ้มทัง้ระบสุิทธิการใชท้ี่ดินและพืน้ที่ส่วนกลางรวมถึงทางเขา้ออกเป็นระยะเวลา 23.4 ปี 
นบัจากวนัท่ีจดัตัง้กองทรสัตจ์าก บจ. เดอะครสิตลั ราชพฤกษ์ และ/หรือ บจ. เอส.บี.ดีไซนดส์
แควร ์จ านวน 1 แปลง โดยมีเนือ้ท่ีตามเอกสารสทิธ์ิจ านวน 8 ไร ่3 งาน 53.20 ตารางวา 
อาคาร 
สทิธิการเช่าพืน้ท่ีอาคารบางสว่นเป็นระยะเวลาประมาณ 23.4 ปี นบัจากวนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์
(สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ ์2586) จาก บจ. เดอะ ครสิตลั ราชพฤกษ์ และ บจ. เอส.บี.
ดีไซนดส์แควร ์โดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 51,635 ตารางเมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ 
(NLA) ประมาณ 24,426 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. เดอะ ครสิตลั ราชพฤกษ์ 

 
  



สว่นที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 2 หนา้ 7 
 

4.) โครงการ AMR 

 

 

  
 

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้อมอรนิี่ รามอินทรา 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 1,1/1 ถนนสวนสยาม แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต  ์ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เอ เอ็ม อาร ์โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 5 ไร ่3 งาน 25.40 ตารางวา 
อาคาร  
สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เอ เอ็ม อาร ์โดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 10,331 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 5,092 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. เอ เอ็ม อาร ์
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5.) โครงการ IMP 

 
 

 

  
ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้แอมพารค์ จฬุา 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ เลขที่ 353 ถนนเจรญิเมือง แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลาประมาณ 14.7 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญา
สิน้สดุวนัที่ 6 สิงหาคม 2577) จากบจ. แกรนด ์ยนูิแลนด ์ โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 4 ไร ่22.00 
ตารางวา 
อาคาร 
สทิธิการเช่าช่วงอาคารบางสว่นเป็นระยะเวลาประมาณ 14.7 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์
(สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 6 สงิหาคม 2577) จากบจ. แกรนด ์ยนูิแลนด ์ โดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 
14,165 ตารางเมตร หรอืคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 6,601 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
สทิธิการเช่าช่วงในเฟอรน์ิเจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. แกรนด ์ยนูิแลนด ์  

 
  

http://www.thaifranchisecenter.com/market/detail.php?market=861
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6.) โครงการ PLN 

  

  
 

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้เพลนินารี ่มอลล ์วชัรพล 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 242 244 และ 246 ถนนวชัรพล แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 

สทิธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์(สญัญาสิน้สดุวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เพลนินารี ่มอลล ์ซึง่เป็นผูท้รงสทิธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท ปริญสิร ิ
จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. ปรญิสริ”ิ) โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 18 ไร ่3 งาน 58.00 ตารางวา 
อาคาร 
สทิธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์(สญัญา
สิน้สดุวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เพลนินารี ่มอลล ์โดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 25,527 
ตารางเมตร หรอืคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 11,353 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. เพลนินารี ่มอลล ์
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7.) โครงการ SRM 

  

  
 

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้สมัมากร เพลส รามค าแหง (เวสต)์ 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 86 ถนนรามค าแหง แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

อาคาร 
สทิธิการเช่าพืน้ท่ีในอาคารบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์(สญัญา
สิน้สดุวนัที่ 2 ธันวาคม 2592) จาก บจ. เพียวสมัมากร ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก 
บริษัท สมัมากร จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. สมัมากร”) โดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 22,050 
ตารางเมตร หรอืคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 10,340 ตารางเมตร 

พรอ้มทัง้ระบสุทิธิการใชท้ี่ดินและพืน้ที่สว่นกลางรวมถึงทางเขา้ออกเป็นระยะเวลา 30 ปี นบั
จากวนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์(สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เพียวสมัมากร โดย
มีเนือ้ที่ประมาณ 8 ไร ่3 งาน 84.40 ตารางวา 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. เพียวสมัมากร 
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8.) โครงการ SRS 

    

    
 

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้สมัมากร เพลส รงัสติ 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 819/1-3 ถนนรงัสติ-นครนายก ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางสว่นเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญา
สิน้สดุวนัที่ 2 ธันวาคม 2592) จาก บจ. เพียวสมัมากร ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก 
บรษัิท สมัมากร จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. สมัมากร”) โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 5 ไร ่3 งาน 48.70 
ตารางวา 
อาคาร 
สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เพียวสมัมากร โดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 5,112 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 3,413 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. เพียวสมัมากร 
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9.) โครงการ SRP 

  

 
 

 

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้สมัมากร เพลส ราชพฤกษ์ 

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 62/26-32 หมูท่ี่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ต าบลออ้มเกรด็ อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 
สทิธิการเช่าช่วงที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต ์(สญัญาสิน้สดุวนัที่ 2 
ธันวาคม 2592) จาก บจ. เพียวสมัมากร ซึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่าที่ดินจาก บริษัท สมัมากร 
จ ากดั (มหาชน) (“บมจ. สมัมากร”) โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 10 ไร ่7.20 ตารางวา 
อาคาร 
สิทธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 30 ปี นบัจากวนัที่จัดตัง้กองทรสัต ์ (สญัญาสิน้สดุวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2592) จาก บจ. เพียวสมัมากร โดยมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 7,037 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 4,585 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. เพียวสมัมากร 
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10.) โครงการ TSC 

    

 
   

ชื่อศูนยก์ารค้า ศนูยก์ารคา้เดอะ ซีน ทาวน ์อิน ทาวน ์

ที่ตั้งของทรัพยส์นิ 1323 ซอยลาดพรา้ว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะการลงทุนของ
กองทรัสต ์

ที่ดิน 
สิทธิการเช่าช่วงที่ดินบางสว่นเป็นระยะเวลาประมาณ 25.2 ปี นบัจากวนัที่จดัตัง้กองทรสัต์
(สญัญาสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2588) จาก บจ. ฟ้าบนัดาลทรพัยซ์ึ่งเป็นผูท้รงสิทธิการเช่า
ที่ดินจากกลุม่บคุคลธรรมดา โดยมีเนือ้ที่ประมาณ 8 ไร ่3 งาน  33.63 ตารางวา 
อาคาร 
สทิธิการเช่าอาคารเป็นระยะเวลา 25.2 ปี นบัจากวนัท่ีจดัตัง้กองทรสัต ์(สญัญาสิน้สดุวนัท่ี 31 
มกราคม 2588) จาก บจ. ฟ้าบนัดาลทรพัย ์โดยมีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 10,797 ตารางเมตร 
หรอืคิดเป็นพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ประมาณ 6,931 ตารางเมตร 
งานระบบและสงัหารมิทรพัย ์
กรรมสทิธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงานระบบตา่ง ๆ จาก บจ. ฟา้บนัดาลทรพัย ์
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2.4.2 มูลค่าทรัพยส์นิจากรายงานการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด 
 
ราคาประเมินตามวธีิคดิจากรายได้ (Income Approach) 

ทรัพยส์ินทีก่องทรัสตล์งทุน ราคาประเมินทรัพยส์นิโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน (ลา้นบาท) 

KTAC
1/
 ETC

2/
 

โครงการ CDC
3/
  1,273 1,200 

โครงการ TC
3/
  1,287 1,270 

โครงการ TCR 1,627 1,624 

โครงการ Amorini 293 292 

โครงการ I’m Park 286 294 

โครงการ Plearnary 650 674 

โครงการ SPRM 518 509 

โครงการ SPRS 218 210 

โครงการ SPRP 301 309 

โครงการ The Scene 497 489 
รวม 6,950 6,871 

หมายเหต:ุ  1/KTAC หมายถึง บรษัิท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั ประเมินราคา ณ วนัที่ 8 มีนาคม 2562  
 2/ETC หมายถึง บรษัิท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ  ากดั ประเมินราคา ณ วนัที่ 10 มิถนุายน 2562  

3/ สว่นที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพ่ิมเติมครัง้ที่ 1 
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สรุปสมมติฐานทีส่ าคัญของรายงานประเมิน 
รายละเอียด KTAC ETC 
สมมติฐานรายได ้
ช่วงเวลาประมาณการ และระยะเวลา
เฉลีย่รวมของสทิธิการเชา่ของกองทรสัต ์

สมมติฐานระยะเวลาประมาณการอา้งองิตามระยะเวลาลงทนุแตล่ะโครงการ ทัง้นี ้ภายหลงัการลงทนุในทรพัยส์นิ กองทรสัตจ์ะมีระยะเวลาเฉลีย่
รวมของสทิธิการเช่าซึง่เป็นทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัตล์งทนุ ประมาณ 28.3 ปี 

รายไดค้า่เชา่และบรกิารพืน้ท่ี (บาท/ตร.
ม.) (Average Rental Rate หรอื ARR) 

อา้งอิงอตัราคา่เช่าและคา่บรกิาร จากสญัญาปัจจบุนั และ/หรอื หนงัสอืแสดงความประสงคจ์องพืน้ที่ นอกจากนี ้อตัราค่าเช่าและบริการแบบคงที่ 
จะมีการปรบัเพิ่มขึน้จากการต่ออายสุญัญาหรือการเขา้ท าสญัญาใหม่ในอตัรารอ้ยละ 3.50 ถึง 4.00 ต่อปี (ขึน้อยู่กบัโครงการ) และแปรผนัตาม
อายสุญัญาซึง่ อา้งอิงตามสญัญาปัจจบุนั ลกัษณะพืน้ท่ีใหเ้ช่า และ/หรอือตัราคา่เช่าและคา่บรกิารตลาด หรอืตามเง่ือนไขที่ระบใุนสญัญาปัจจุบนั 
และส าหรบัอตัราค่าเช่าและค่าบริการแบบผนัแปรตามรายได ้จะมีการปรบัเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของรายไดผู้เ้ช่าซึ่งจะปรบัขึน้ในอตัรารอ้ย ละ 
2.50 ถึง 4.00 ตอ่ปี (ขึน้อยูก่บัโครงการ) 

อตัราการเชา่พืน้ท่ี  
(Occupancy Rate) 

อตัราการเช่าเฉลีย่ตามระยะเวลาลงทนุแตล่ะโครงการ จากพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิที่มีผูเ้ช่ารายย่อยเช่าอยู่ และ/หรือ มีการจองพืน้ที่ หรือเป็นลายลกัษณ์
อกัษรโดยผูเ้ช่ารายยอ่ยตอ่พืน้ท่ีเช่าสทุธิทัง้หมดของแตล่ะโครงการ 
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รายละเอียด KTAC ETC 
สรุปอตัราคา่เชา่และบรกิารพืน้ท่ี และ
อตัราการเชา่พืน้ท่ี (Occupancy Rate) 
ของแตล่ะโครงการ โครงการ 

อัตราค่าเช่า
แบบคงที ่ 
(ปีประมาณ 
การแรก) 

(บาทต่อตรม.) 

อัตราค่าเช่าตาม
ยอดขาย (ปี
ประมาณ 
การแรก) 

อัตราการเช่า
พืน้ที ่ 

(ช่วงเวลา
ประมาณการ) 

(ร้อยละ) 
CDC  468 รวมในค่าเช่าคงที่ 90 - 98 
TC  422 รวมในค่าเช่าคงที่ 97 
TCR 568 รวมในค่าเช่าคงที่ 87 - 97 

Amorini 377 รวมในค่าเช่าคงที่ 99 
I’m Park 630 รวมในค่าเช่าคงที่ 96 
Plearnary 422 รวมในค่าเช่าคงที่ 89 

SPRM 424 335 74 - 85 
SPRP 476 300 88 - 92 
SPRS 561 - 94 

The Scene 583 รวมในค่าเช่าคงที่ 84 - 92  

โครงการ 

อัตราค่าเช่า
แบบคงที ่
(ปีประมาณ 
การแรก)  

(บาทต่อตรม.) 

อัตราค่าเช่า
ตามยอดขาย 
(ปีประมาณ
การแรก) 

(บาทต่อตรม.) 

อัตราการเช่า
พืน้ที ่

(ช่วงเวลา
ประมาณการ) 

(ร้อยละ) 
CDC 200 - 660 340 87 - 100 
TC 300 - 650 250 94 - 100 
TCR 496 - 985 106 - 599 87 - 100 

Amorini 433 - 488 156 - 506 97 - 100 
I’m Park 536 - 871 350 - 500 97 - 100 
Plearnary 360 - 680 386 78 - 100 

SPRM 270 - 500 360 85 - 100 
SPRP 324 - 514 290 98 - 100 
SPRS 330 - 605 - 89 - 98 

The Scene 440 - 750 820 89 - 100  
รายไดค้า่เชา่พืน้ท่ีอื่นๆ (Non-NLA)  อา้งอิงตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิารปัจจุบนั และมีการปรบัเพิ่มใน

อตัรารอ้ยละ 3.00 ถึง 3.33 ตอ่ปี (ขึน้อยูก่บัโครงการ) 
สดัสว่นของรายไดค้า่เช่าและบริการพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) โดยอา้งอิง
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 
 

รายไดค้า่สาธารณปูโภค (Utility Income) สดัสว่นของรายไดค้่าเช่าและบริการพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) โดยอา้งอิง
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 

สดัสว่นของรายไดค้่าเช่าและบริการพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) และรายได้
ค่าเช่าพืน้ที่อื่น ๆ โดยอา้งอิงผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของแต่ละ
โครงการ 

รายไดอ้ื่นๆ (Others Income) สดัสว่นของรายไดค้่าเช่าและบริการพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) โดยอา้งอิง
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 

สดัสว่นของรายไดค้า่เช่าและบริการพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) โดยอา้งอิง
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 
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รายละเอียด KTAC ETC 
สมมติฐานค่าใชจ้่าย 
คา่ใชจ้า่ยสาธารณปูโภค สดัส่วนของรายได้ค่าสาธารณูปโภค โดยอ้างอิงผลการด าเนินงาน

ยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 
สดัส่วนของรายไดค้่าสาธารณูปโภค โดยอา้งอิงผลการด าเนินงาน
ยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโครงการ และ
บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 

อา้งอิงตามสญัญาบรกิารลา่สดุ และมีการปรบัเพิ่มขึน้ในอตัรารอ้ยละ สัดส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการพืน้ที่  โดยอ้างอิงจากผลการ
ด าเนินงานยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 

คา่ใชจ้า่ยซอ่มบ ารุง และคา่ใชจ้่าย
การตลาดและจดักิจกรรม  

สดัสว่นของรายไดค้่าเช่าและบริการพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) โดยอา้งอิง
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ของแตล่ะโครงการ 

สดัสว่นของรายไดค้า่เช่าและบริการพืน้ที่ โดยอา้งอิงผลการด าเนินงาน
ยอ้นหลงัของแตล่ะโครงการ 

คา่ประกนัภยั อา้งอิงจากกรมธรรมป์ระกนัภยัของแตล่ะโครงการ สดัส่วนของตน้ทุนก่อสรา้งอาคารทดแทนใหม่ของแต่ละโครงการ โดย
ปรบัเพิ่มรอ้ยละ 3.00 ทกุปี 

คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 
(Property Management Fee) 
 

 คา่บรหิารโครงการ (Management Fee): รอ้ยละ 3.00 ของรายไดท้ัง้หมด 

 คา่ธรรมเนียมพิเศษ (Incentive Fee): รอ้ยละ 7.00 ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

 ค่าธรรมเนียมการบริการท าสญัญา (Commission Fee): ค่านายหนา้ (Commission) ไม่เกิน 3 เดือนของรายไดค้่าเช่าและ/หรือค่าบริการ 
ส าหรบัการเขา้ท าสญัญาใหม่หรือการต่ออายุสญัญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการใหบ้ริการพืน้ที่ รวมถึงการน าทรพัยส์ินของกองทรสัตจ์ัดหา
ประโยชน ์ส าหรบัก าหนดระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 

ส ารองเพื่อปรบัปรุง / บ ารุงรกัษาทรพัยส์นิ 
(FF&E / CAPEX) 

รอ้ยละ 3.00 ของรายไดท้ัง้หมด อา้งองิแผนการด าเนินงานผูจ้ดัการกองทรสัต ์

คา่เช่าทีด่ินรายปี อา้งองิตามสญัญาเชา่ที่ดินของแตล่ะโครงการ ทัง้นีบ้างโครงการไมม่ีการเชา่ที่ดิน 
Discount Rate รอ้ยละ 9.50 ถึง 10.50 รอ้ยละ 9.00 ถึง 10.50 
หมายเหต:ุ 1/ KTAC หมายถงึ บรษิัท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั ประเมินราคา ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2562 
 2/ ETC หมายถงึ บรษิัท เอ็ดมนัด ์ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประเมินราคา ณ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562  
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2.5 การจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์

2.5.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน ์

รายไดห้ลกัของกองทรสัตม์าจากรายไดค้่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการพืน้ที่โดยเกิดจากการท าสญัญาเช่าพืน้ที่และ

สญัญาบรกิารพืน้ท่ีระหวา่งกองทรสัตแ์ละผูเ้ช่าพืน้ท่ีรายยอ่ย โดย กองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ หรอืตน้ทนุในการ

ด าเนินงานอนัเนื่องมาจากการจดัหาผลประโยชนใ์นทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์เช่น ค่าเบีย้ประกนัภยั ค่าภาษีโรงเรือน ค่า

ท าความสะอาด เป็นตน้ โดยกองทรสัตอ์าจพิจารณาเรียกเก็บค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เหล่านีเ้พิ่มเติมจากค่าบริการพืน้ที่จากผูเ้ช่า

พืน้ท่ีรายยอ่ยตามความเหมาะสม 
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2.5.2 สัญญาเช่าและผู้เช่า 
อัตราการเช่าพืน้ที่ อัตราค่าเช่า และข้อมูลการหมดอายุของสัญญาเช่าจ าแนกตามขนาดพืน้ทีเ่ช่าหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

    ธันวาคม 2562 

โครงการ พืน้ทีเ่ช่าสุทธิ(ตร.ม.)(2) 
อัตราการเช่า 

(%) 
ค่าเช่าและบริการ    

(บาท/ตรม.) 
CDC 36,021 90.6% 613 
TC 30,778 99.3% 649 
TCR 24,426 93.7% 601 
AMR 5,092 96.3% 383 
IMP 6,601 94.3% 601 
PLN 11,353 85.5% 366 
SRM 10,340 92.1% 446 
SRS 3,413 92.5% 543 
SRP 4,585 79.3% 517 
TS 6,931 87.3% 646 
รวม/เฉล่ีย 139,539 92.7% 576  

ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ที่ และโครงสร้างผู้เช่าจ าแนกตามขนาดพืน้ทีเ่ช่าหลักของแต่ละประเภทธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจของผู้เช่าพืน้ที ่ พืน้ทีใ่หเ้ช่า (ตร.ม.) สัดส่วนต่อพืน้ทีใ่หเ้ช่า 

อาหารและเครือ่งดื่ม 26,705.00 19% 
เฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแตง่บา้น 23,310.41 17% 
ไลฟ์สไตล ์ 18,779.27 14% 
ศนูยส์ขุภาพและความงาม 18,440.18 13% 
ซเูปอรม์ารเ์ก็ต 13,371.52 10% 
แฟชั่น เสือ้ผา้ และเครือ่งประดบั 5,643.37 4% 
ศนูยก์ารศกึษา 9,023.07 6% 
อ่ืน ๆ 14,109.79 10% 
พืน้ที่วา่ง 10,156.81 7% 

  

10.5%
6.5%

14.3%

1.9%

31.4%

16.4%

18.0%

1.0%

41.9%

22.9%

32.3%

2.9%

2563 2564 2565 >2565

ผูเ้ชา่หลกั ผูเ้ชา่รายยอ่ย

การศกึษา  .  อิเล็กทรอนิกส/์ไอที 
 .  

สินคา้แฟชั่น  .  

การเงิน  .  

อาหารและเครื่องดื่ม 
  .  

สขุภาพและความงาม 
  .  

สินคา้ตกแตง่บา้น 
  .  

ไลฟ์สไตล ์ .  

ส านกังาน  .  

บรกิาร  .  

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  .  

โรงภาพยนต ์ .  

วา่ง  .  
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2.6 การกู้ยมืเงนิ 

 กองทรสัตเ์ขา้ท าสญัญาเงินกูก้บัธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยมีเง่ือนไขที่ส  าคญัดงัตอ่ไปนี ้

ธนาคารผู้ให้เงนิกู ้ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ผู้ขอสินเชื่อ ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

วัตถุประสงคใ์นการกู้ยมืเงนิ เพื่อใชล้งทนุในทรพัยส์นิและการด าเนินงานของกองทรสัต ์

วงเงนิกู ้ วงเงินกู้และสินเช่ือทั้งหมดจ านวนรวมไม่เกิน 4,405,000,000 บาท  
โดยแบง่เป็น 
วงเงินท่ี 1 : วงเงินกูร้ะยะยาวเพื่อใชใ้นการซือ้ทรพัยส์นิ ดงันี ้

(1) จ านวนไม่เกิน 2,764,000,000 บาท ใช้ส  าหรบัทรพัยส์ิน 
ที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้แรก 

(2) จ านวนไม่เกิน 1,261,000,000 บาท ใช้ส  าหรบัทรพัยส์ินที่
กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ภายในวันที่  31 
มกราคม 2565 

วงเงินท่ี 2 : วง เ งินตั๋ วสัญญาใช้ เ งิน  (Promissory Note)  จ านวน  
280,000,000 บาท เพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มในการแปลงสภาพ
จากกองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยค์รสิตลั รเีทล โกรท 

วงเงินที่  3 : วงเ งินหนังสือค ้าประกัน จ านวน 100,000,000 บาท  

เพื่อค า้ประกนัสาธารณปูโภค (ไฟฟา้และประปา) 

ประเภทของอัตราดอกเบีย้ วงเงินกูท้ี่ 1 และ 2 เป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตวั 

วงเงินกูท้ี่ 3 เป็นอตัราคา่ธรรมเนียมคงที่ 

อัตราดอกเบีย้ 1) อตัราดอกเบีย้คงที่รอ้ยละ 3.85 ตอ่ปี นบัจากวนัเบิกเงินกูค้รัง้แรก 
จนถึงวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564  

2) อตัรา MLR - 2.15 ต่อปี ตัง้แต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวนัที่ 2 
ธนัวาคม 2567 

3) อตัรา MLR - 2 ต่อปี ตัง้แต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 เป็นตน้ไป 
จนกวา่จะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ 

โดย “อัตราดอกเบีย้ MLR” หมายถึงอัตราดอกเบีย้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 

ประเภทเงินกูแ้บบมีระยะยาวของธนาคารผูใ้หเ้งินกู ้(Minimun Loan Rate, 

“MLR”) 

การช าระดอกเบีย้ วงเงินกูท้ี่ 1                     

วงเงินกูท้ี่ 2                   

วงเงินกูท้ี่ 3                     

ช าระราย 3 เดือน ในวนัสดุทา้ยของเดือน 

ช าระรายเดือนทกุสิน้เดือน 

ช าระคา่ธรรมเนียมลว่งหนา้รายปี จนกวา่จะคืนตน้ฉบบั 

  



สว่นที่ 2 การด าเนินกิจการของกองทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 2 หนา้ 21 
 

ระยะเวลาช าระคืนเงนิกู้ ช าระคืนเงินตน้ทกุๆ 3 เดือน 

ที่ 5 3.0% ของเงินกู ้

ปีที่ 6  4.0% ของเงินกู ้

ปีที ่7 5.0% ของเงินกู ้

ปีที่ 8 6.0% ของเงินกู ้

ปีที่ 9 7.0% ของเงินกู ้

ปีที่ 10 ช าระสว่นที่เหลือ หรือเทา่กบั 75.0% ของเงินกู ้
 

ระยะเวลาปลอดการช าระคืนเงนิต้น  เริม่ช าระเงินตน้งวดแรกในวนัสดุทา้ยของเดือนที่ 51 นบัจากเดือนที่เบิกเงินกู ้

หลักประกันการกู้ยมื 1) ไม่จ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนักบับุคคลอื่นต่อหลกัประกันทุก
โครงการ (Negative Pledge) 

2) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกนัทางธุรกิจในสทิธิการเช่าของโครงการซีดีซี 
ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์และโครงการเดอะ ครสิตลั เอกมยั รามอินทรา                

3) จดทะเบียนสญัญาหลกัประกันทางธุรกิจในสิทธิเรียกรอ้งในลกูหนีแ้ห่ง
สทิธิของทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุครัง้ที่ 1 

4) การประกนัภยัความเสี่ยงทกุประเภทในทรพัยส์ิน (Property All Risks 

Insurance) และการประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption 

Insurance) 
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3. ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมของธุรกจิทีก่องทรัสตล์งทุน 
 
ภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศไทย 
 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2563 ตามประมาณการของส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ

คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 1.5 – 2.5 ชะลอตวัลงจากปี พ.ศ. 2562 ที่มีการขยายตวัรอ้ยละ 2.4 ดว้ยปัจจยักระทบจากการ

ระบาดของไวรสัโควิด-19 ปัญหาภยัแลง้ และความลา่ชา้ของการเบิกจา่ยงบประมาณ ทัง้นีค้าดวา่มลูคา่การสง่ออกสนิคา้จะ

ขยายตวัรอ้ยละ 1.4 การบรโิภคภาคเอกชน และการลงทนุรวมจะขยายตวัรอ้ยละ 3.5 และ 3.6 ตามล าดบั อตัราเงินเฟอ้ทั่วไป

เฉลีย่อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 0.4-1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 5.3 ของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

ในการประชมุวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ ์ 2563 คณะกรรมการนโยบายการเงินมมีติเป็นเอกฉนัทใ์หป้รบัลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายจากรอ้ยละ 1.25 มาอยูท่ี่รอ้ยละ 1.00 ดว้ยสาเหตหุลกัจากการท่ีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 

พ.ศ. 2563 ที่มีแนวโนม้ขยายตวัต ่ากวา่ประมาณการเดิมและต ่ากวา่ระดบัศกัยภาพขึน้มาก และจะติดตามพฒันาการของการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟอ้ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทัง้ปัจจยัเสีย่งตา่งๆ เพื่อประกอบการด าเนินนโยบาย

การเงินในระยะตอ่ไป โดยพรอ้มใชเ้ครือ่งมือเชิงนโยบายอยา่งเหมาะสม 

การลงทนุรวม คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 3.6 เรง่ขึน้จากรอ้ยละ 2.2 ในปี พ.ศ. 2562 ดว้ยปัจจยัขบัเคลือ่นหลกัจาก

การลงทนุภาครฐัที่คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 4.8 เรง่ขึน้จากรอ้ยละ 0.2 ในปี พ.ศ. 2562 ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนคาด

วา่จะขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ปรบัตวัดีขึน้อยา่งชา้ๆ จากรอ้ยละ 2.8 ในปี พ.ศ. 2562 โดยการขยายตวัของการลงทนุภาคเอกชน

ในช่วงที่เหลอืของปียงัมีปัจจยัสนบัสนนุจาก ความคืบหนา้โครงการลงทนุภาครฐั การผอ่นคลายหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูล

สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั และการด าเนินมาตรการกระตุน้การลงทนุเพิ่มเติมของภาครฐั 

การใชจ้า่ยเพื่อการอปุโภคและบรโิภคภาคเอกชนในปี พ.ศ. 2563 คาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 3.5 ชะลอลงจากรอ้ย

ละ 4.5 ในปี พ.ศ. 2562 ตามแนวโนม้รายไดใ้นภาคการทอ่งเที่ยวที่ไดร้บัผลกระทบจากไวรสัโควดิ-19 และฐานรายไดใ้นภาค

เกษตรที่ไดร้บัผลกระทบภยัแลง้ รวมทัง้แนวโนม้การลดลงของการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเที่ยวในตา่งประเทศ โดยเฉพาะในช่วง

ครึง่ปีแรกที่นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยยงัคงระมดัระวงัสถานการณก์ารระบาดของไวรสัโควิด-19 ในขณะท่ีคาดวา่การใชจ้่ายเพื่อ

การอปุโภคภาครฐับาลคาดวา่จะขยายตวัรอ้ยละ 2.6 เรง่ขึน้จากการขยายตวัในปี พ.ศ. 2562 
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ภาพรวมตลาดศูนยก์ารค้าไตรมาส 4 ปี 2562 

 
ทีม่า: การแบ่งเขตการศกึษาของพืน้ทีท่ ัง้กรุงเทพมหานคร โดย บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
 

การแบ่งเขตการศึกษาของพืน้ที่ทั้งกรุงเทพมหานครเป็น 12 พืน้ที ่

บริเวณพืน้ที ่ เขต ถนนส าคัญ 

ศูนยก์ลาง
กรุงเทพมหานคร 
(Central Bangkok) 

บางรกั, ปทมุวนั, สาทร สีพ่ระยา, สรุวงศ,์ สลีม, สาทร, พระรามที่ 4, พญา
ไท, วิทย,ุ เพลนิจิต, พระรามที่ 1, หลงัสวน,  
รวมฤด,ี ราชด าร,ิ สยาม 

ศูนยก์ลาง
กรุงเทพมหานคร
ตะวันออก (Central East) 

คลองเตย, วฒันา พระรามที่ 4, สขุมุวิท, นานา, อโศก, พรอ้มพงษ,์ 
เอกมยั, ทองหลอ่,  ออ่นนชุ 

ศูนยก์ลาง
กรุงเทพมหานครตอนใต้ 
(Central South) 

บางคอแหลม, ยานนาวา พระรามที่ 3, เจรญิกรุง, สาธุประดิษฐ์, เจรญิ
ราษฎร ์ 

รัตนโกสินทร ์
(Rattanakosin) 

พระนคร, ปอ้มปราบศตัรูพา่ย,  
สมัพนัธวงศ ์

เยาวราช, เจรญิกรุง, วรจกัร/จกัรวรรด,ิ มหาชยั, 
หลานหลวง 

ศูนยก์ลาง
กรุงเทพมหานครตอน
เหนือ (Central North) 

ดินแดง, ดสุติ, หว้ยขวาง, พญาไท,  
ราชเทว ี

รชัดาภิเษก, พหลโยธิน, เพชรบรุ,ี พระรามที่ 9, 
ราชเทว,ี ศรอียธุยา, ประดิพทัธ ์/ สทุธิสาร, 
วิภาวด-ีรงัสติ 

กรุงเทพมหานครชัน้ใน
ตอนเหนือ (Inner North) 

บางซื่อ, จตจุกัร, ลาดพรา้ว, เมืองนนทบรุ ี พหลโยธิน, รชัดาภิเษก, วิภาวด-ีรงัสติ, วงศส์วา่ง, 
ติวานนท,์ รตันาธิเบศร ์/ งามวงศว์าน, ราชพฤกษ ์
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กรุงเทพมหานครชัน้นอก
ตอนเหนือ (Outer North) 

บางเขน, ดอนเมือง, หลกัสี,่ สายไหม,  
ปากเกรด็, เมืองปทมุธานี, คลองหลวง, 
ธญับรุ,ี หนองเสอื, ลาดหลมุแกว้, ล าลกูกา
, สามโคก 

พหลโยธิน, วิภาวด-ีรงัสติ, แจง้วฒันะ, ชยัพฤกษ,์ 
ล าลกูกา, รงัสติ-นครนายก, รามอินทรา 

กรุงเทพมหานครชัน้ใน
ตะวันตก (Inner West) 

บางพลดั, บางกอกนอ้ย, บางกอกใหญ่, 
จอมทอง, คลองสาน, ภาษีเจรญิ,  
ราษฎรบ์รูณะ, ตลิง่ชนั, ธนบรุี 

จรญัสนิทวงศ,์ เพชรเกษม, กรุงธนบรุ,ี ราชพฤกษ,์ 
บรมราชชนนี, สรินิธร, พระรามที ่2, นครอินทร ์

กรุงเทพมหานครชัน้นอก
ตะวันตก (Outer West) 

บางบอน, บางแค, บางขนุเทียน, หนอง
แขม, ทวีวฒันา, ทุง่ครุ, พระสมทุรเจดีย,์ 
บางกรวย, บางใหญ่, บางบวัทอง, ไทรนอ้ย 

พระรามที่ 2, เพชรเกษม, กาญจนาภิเษก, เอกชยั, 
ประชาอทุิศ, ราชพฤกษ,์ บรมราชชนนี, นครอินทร์
, รตันาธิเบศร ์

กรุงเทพมหานครตอนใต ้
(South) 

บางนา, พระโขนง, เมืองสมทุรปราการ, 
พระประแดง 

สขุสวสัดิ,์ สขุมุวิท, แบริง่, เทพารกัษ,์ แพรกษา 

กรุงเทพมหานครชัน้ใน
ตะวันออก (Inner East) 

บางกะปิ, บงึกุ่ม, คนันายาว, ประเวศ, 
สะพานสงู, สวนหลวง, วงัทองหลาง 

รามค าแหง, ลาดกระบงั, ออ่นนชุ, ศรนีครนิทร,์ 
พฒันาการ, เสรไีทย, รามอินทรา-นวมินทร,์ 
ลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานครชัน้นอก
ตะวันออก (Outer East) 

คลองสามวา, ลาดกระบงั, มีนบรุ,ี  
หนองจอก, บางบอ่, บางเสาธง, บางพล ี

รามค าแหง, ลาดกระบงั, เสรไีทย, นิมิตใหม,่  
รม่เกลา้, ก่ิงแกว้, สวุินทวงศ ์

ทีม่า: บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
 

ภาพรวมธุรกิจคา้ปลีกในปีที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั 

ตาราง : ความเคลือ่นไหวของตลาดศูนยก์ารค้ากรุงเทพมหานคร – ทั้งกรุงเทพมหานคร ไตรมาส 4 ปี 2562 

 ภาพรวมทัง้ตลาดกรุงเทพมหานคร 

 
ไตรมาส 4 ปี 

62 
ไตรมาส 3 ปี 

62 
ไตรมาส 4 ปี 

61 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 
ตอ่ไตรมาส 

อตัราการ
เปลีย่นแปลง 

ตอ่ปี 

ปรมิาณการดดูซบัพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ 
(พืน้ท่ีเช่าสทุธิ - ตร.ม.) 

61,611 47,415 269,862 29.9% -82.4% 

พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่าที่มีทัง้หมด 
(พืน้ท่ีเชา่สทุธิ - ตร.ม.) 

7,017,660 6,965,402 6,716,900 0.8% 4.5% 

อตัราวา่งของพืน้ท่ีใหเ้ชา่  
(พืน้ท่ีเชา่สทุธิ - ตร.ม.) 

8.5% 8.7% 7.9% -20 bps 67 bps 

อตัราคา่เช่า  
(บาท/ ตารางเมตร/ เดือน) 

ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ ไมร่ะบ ุ

ทีม่า: บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
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อุปสงค ์

ในไตรมาส 4 ของปี 2562 ปริมาณการดดูซบัพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิของตลาดศนูยก์ารคา้ในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 

จาก 47,415 ตารางเมตร เป็น  61,611 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 29.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน  

เป็นผลอนัเนื่องมาจากมีศูนยก์ารคา้เปิดใหม่หลายโครงการ ซึ่งมีอตัราการปลอ่ยเช่าพืน้ที่มากกว่า 50% ก่อนวนัเปิดตวั

โครงการ จึงสง่ผลใหร้ะดบัความตอ้งการปรมิาณพืน้ท่ีเช่าเปลีย่นแปลงในในทิศทางเชิงบวก  

 อยา่งไรก็ตามปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงการแข็งคา่ของเงินบาทสง่ผลใหอ้ตัราการเติบโตของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่เขา้

มาในประเทศไทยลดลงเมื่อเทียบกบัปีกอ่นหนา้ โดยเฉพาะนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนซึง่ถือเป็นกลุม่ที่มีศกัยภาพและพรอ้มใชจ้่ายไป

กบัสนิคา้ที่มีความเฉพาะและสนิคา้แบรนดห์รู อาจท าใหศ้นูยก์ารคา้ในบางพืน้ท่ีที่จ านวนของผูม้าเยือนชาวตา่งชาติลดลงอาจ

มีอตัราวา่งของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสงูขึน้ในอนาคต  

 

อุปทาน 

ภาพรวมของอุปทานพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตของปีที่ผ่านมา อตัราการเติบโตอยู่ที่ 4.5%  

อนัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของปรมิาณพืน้ท่ีใหเ้ช่า ซึง่ปัจจบุนัมีพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่าในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 7,017,660 

ตารางเมตร เติบโตจากไตรมาสก่อน 0.8% เนื่องจากการเปิดตวัของโครงการศนูยก์ารคา้ใหม่ จ านวน 9 แห่ง ในไตรมาสที่ 4 

ของปี 2562  โดยโครงการเปิดใหม่ที่ส  าคญัในไตรมาสนี ้ไดแ้ก่ โครงการเวลา หลงัสวน โครงการแอมไชน่าทาวน ์โครงการ 

โฮมโปร สาขาจรญัสนิทวงศแ์ละโครงการ โรบินสนัไลฟ์สไตลล์าดกระบงั 

ใน ปี 2563 คาดว่าจะมีพืน้ที่ศูนย์การค้าเพิ่มขึน้ โดยศูนย์การค้าเปิดใหม่ ที่จะเข้าสู่ตลาดศูนย์การค้าใน

กรุงเทพมหานครมีจ านวน 12 โครงการ และขนาดพืน้ที่ใหเ้ช่ารวมกนัมากกว่า 151,000 ตารางเมตร มีโครงการส าคญัไดแ้ก่ 

โครงการเดอะ ปารค์ โครงการสยามพรเีมี่ยมเอาทเ์ลต็กรุงเทพและโครงการเดอะไนน ์เซ็นเตอร ์ติวานนท ์

 

อัตราว่างของพืน้ที่ใหเ้ช่า 

อตัราการวา่งของพืน้ท่ีใหเ้ช่า ในภาพรวมของตลาดศนูยก์ารคา้ทัง้กรุงเทพมหานครลดลงจากไตรมาสก่อน 0.2% 

หรอื อยูท่ี ่8.5% ของพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่า ณ ไตรมาส 4 ปี 2562 ซึง่ยงัอยูใ่นระดบัปกติ เมื่อเทยีบกบัอตัราวา่งของพืน้ท่ีให้

เช่าในชว่งหลายปีที่ผา่นมา โดยทั่วไปอตัราวา่งของพืน้ท่ีใหเ้ชา่อยูร่ะหวา่ง 6%-9% ดงันัน้แสดงถงึแนวโนม้คงตวั 
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ภาพรวมพืน้ที่ให้เช่าและการเปลี่ยนแปลงอุปทานตลาดคอมมูนิตีม้อลลย์อ้นหลัง ปี 2552 ถงึปี 2562 

กราฟ: ภาพรวมพืน้ที่ศูนยก์ารค้าให้เชา่ประเภทคอมมูนิตีม้อลล ์ปี 2552 ถงึปี 2562 – ทั่วกรุงเทพมหานคร 

 
ทีม่า: บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 
 

พืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่าประเภทคอมมนูิตีม้อลลม์ีการเติบโตประมาณ 1,525,428 ตารางเมตร ในปี 2562 โดยมีพืน้ที่
ศนูยก์ารคา้ใหเ้ช่า เพิ่มใหมม่ากกวา่ 82,000 ตารางเมตร จากการเปิดใหบ้รกิารของศนูยก์ารคา้แหง่ใหม่ จ านวน 12 แห่ง โดย
โครงการที่ส  าคญัที่สรา้งเสร็จในช่วงปี 2562 ไดแ้ก่ โครงการเวลา หลงัสวน โครงการพีเพิล พารค์ อ่อนนชุ โครงการมารเ์ก็ต
เพลส ดสุติ โครงการดองกิ มอลล ์ทองหลอ่ และโครงการ โรบินสนัไลฟ์สไตลล์าดกระบงั 

ปี 2557 เป็นปีที่มีการเปลีย่นแปลงของอปุทานในตลาดคอมมนูิตีม้อลลส์งูมากอยา่งเห็นไดช้ดั นั่นเป็นเหตจุากการที่
ผูป้ระกอบการ ซึ่งเดิมเป็นนกัพฒันาอสงัหาริมทรพัยห์นา้ใหม่ที่ตอ้งการต่อยอดธุรกิจดว้ยการเพิ่มมลูค่าโครงการที่อยู่อาศยั 
พรอ้มยดึท าเลทองตามแนวรถไฟฟา้ และยา่นชานเมืองที่ตัง้อยูท่า่มกลางที่อยูอ่าศยั ณ ขณะนัน้ถือเป็นธุรกิจที่เป็นที่น่าจบัตา
มองในเชิงการลงทนุและการบรโิภค ที่เติบโตตามการขยายตวัของชมุชน   รวมถึงการเติบโตของก าลงัซือ้และไลฟ์สไตลข์องคน
รุน่ใหม ่ท่ีนิยมการซือ้ของใกลบ้า้นเนน้ความสะดวกสบายและประสบการณรู์ปแบบใหม่ 

ในทางกลบักนั การพฒันาธุรกิจคอมมนูิตีม้อลล ์ผูป้ระกอบการตอ้งมีประสบการณแ์ละมีความรูใ้นการบริหารงาน 
เพื่อใหธุ้รกิจเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน เป็นผลท าใหปี้ต่อมาการเปลี่ยนแปลงของอปุทานกลบัไปสู่ในระดบัปกติ เนื่องจากหลาย
โครงการไม่ประสบความส าเร็จและท าใหผู้ป้ระกอบการที่สนใจลงทุนตอ้งใชเ้วลาในการตดัสินใจและศึกษานานขึน้ สาเหตุ
หลกัที่น  าไปสูค่วามลม้เหลวในบางโครงการ โดยหลกัตัง้อยูห่า่งจากชุมชน ไม่สะดวกในการเขา้ถึง และการขาดประสบการณ์
ในการพฒันาและบรหิารโครงการอสงัหารมิทรพัยรู์ปแบบใหมน่ี ้ 
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  การเติบโตของพืน้ที่ใหเ้ช่าใหมต่อ่ปี   การเติบโตของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสะสมตอ่ไป 
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ภาพรวมอุปทาน อุปสงค ์และ อัตราการเช่า ของตลาดคอมมูนิตีม้อลล ์ปี 2558 ถงึ ปี 2562 

กราฟ: การเปรียบเทียบ อุปสงค ์อุปทาน และอตัราการเช่า ของตลาดคอมมูนิตีม้อลล ์  ปี 2558 ถงึ ปี 2562 – ทั้ง
กรุงเทพมหานคร 

 
ทีม่า: บรษิัท โจนส ์แลง ลาซาลล ์( ประเทศไทย ) จ ากดั 

 

สบืเนื่องจากอปุทานของศนูยก์ารคา้ประเภทคอมมนูิตีม้อลลม์ีการเติบโตอย่างกา้วกระโดดเมื่อเทียบกบั 5 ปีที่แลว้ 
โดยพืน้ที่ใหเ้ช่าในศูนยก์ารคา้ประเภทคอมมูนิตีม้อลล ์จากเดิม 1,313,716 ตารางเมตร ในปี 2558 เป็น 1,525,428 ตาราง
เมตร ในปี 2562 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการเติบโตของอปุสงคแ์ต่อยู่ในระดบัที่ต  ่ากว่า แต่โดยภาพรวมอปุสงคข์อง
ตลาดคอมมนูิตีม้อลลใ์นช่วง 5 ปีที่ผา่นมา ยงัคงมีแนวโนม้การเติบโตที่มากขึน้ในทกุปีและตอ่เนื่อง ดงัที่จะเห็นไดว้่าอตัราการ
เช่ายงัคงอยูใ่นระดบั 80%-85% ระหวา่งปี 2560 และ ปี 2562 

 

 
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2558 2559 2560 2561 2562

อตั
รา
กา
รเช

่า 

ตา
รา
งเม

ตร
 พ
ืน้ที่
ให
เ้ช
่า 

อปุทานของพืน้ที่คอมมนิูตีม้อลล ์ อปุสงคข์องพืน้ที่คอมมนิูตีม้อลล ์ อตัราการเชา่ 
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4. ปัจจัยความเสี่ยง 
ความเสีย่งเก่ียวกบัการด าเนินการและโครงสรา้งของกองทรสัต ์

(1) ความเสี่ยงจากการที่กองทรสัตไ์ม่สามารถใช้ประโยชนจ์ากทรพัยส์ินหลกั เนื่องจากคู่สญัญาไม่ปฏิบัติตามสญัญาที่
เก่ียวขอ้งกบัการลงทนุและการบรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบญัชี หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง หรือแนวทางการปฏิบตัิของหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 

(3) ความเสีย่งดา้นภาษีและคา่ธรรมเนียม 

(4) ความเสีย่งจากการที่รายไดข้องกองทรสัตข์ึน้อยู่กบัการตดัสินใจต่ออายสุญัญาเช่าและสญัญาบริการเมื่อสญัญาเช่าและ
สญัญาบรกิารของผูเ้ช่ารายยอ่ยสิน้สดุลง 

(5) ความเสีย่งจากการสญูเสยีผูเ้ช่าหลกั (Anchor Tenants) 

(6) ความเสี่ยงจากการปรบัปรุงหรือซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และความเพียงพอของเงินส ารอง
ส าหรบัการปรบัปรุง 

(7) ความเสีย่งจากการประกนัภยั 

(8) ความเสี่ยงจากการที่ผูเ้ช่ารายย่อยในทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทนุจะไม่ใหค้วามยินยอมในการเปลี่ยนตวัคู่สญัญาจาก
ผูใ้หเ้ช่าพืน้ท่ีเดิมเป็นกองทรสัต ์

(9) ความเสี่ยงจากการที่ผลการด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรสัตข์ึน้อยู่กบัความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
กองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(10) ความเสีย่งจากการท่ีผลการด าเนินงานและผลประกอบการของทรพัยส์ินขึน้อยู่กบัความสามารถของผูจ้ดัการกองทรสัต ์
และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูจ้ดัการกองทรสัตใ์นการท าหนา้ที่บรหิารจดัการอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อจดัหา
ผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

(11) ความเสี่ยงในเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างเจ้าของอสงัหาริมทรพัยก์ับผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละผูบ้ริหาร
อสงัหารมิทรพัย ์ซึง่ท าหนา้ที่บรหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต์ 

(12) ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้อนัเป็นผลจากการท่ีกองทรสัตก์ูย้ืมเงิน 

(13) ความเสีย่งจากการท่ีกองทรสัตอ์าจมีคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มขึน้ 

(14) ความเสี่ยงจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดต่อเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อาจสง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและผลประกอบการของกองทรสัต ์

ความเสีย่งเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์

(1) ความเสีย่งโดยทั่วไปในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

(2) ความเสีย่งของโครงสรา้งการลงทนุของทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่กระจุกตวัเมื่อเปรียบเทียบกบักองทนุรวม
และตราสารทางการเงินประเภทอื่น 
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(3) ความเสี่ยงที่ทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตอ์าจตอ้งเผชิญกับความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขนัที่สงูขึน้และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผูบ้รโิภค 

(4) ความเสีย่งจากกรณีทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัตล์งทนุถกูเวนคืนท่ีดิน   

(5) ความเสี่ยงจากการที่ทรพัยส์ินหลกัที่กองทรสัตล์งทนุอาจจะมีความช ารุดบกพรอ่ง หรืออาจมีการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ หรอือาจมีความบกพรอ่งอื่น 

(6) ความเสีย่งจากการท่ีอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุอยูภ่ายใตบ้งัคบัของหลกัเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกบัสิ่งแวดลอ้ม โดย
การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์างกฎหมายดงักลา่วอาจสง่ผลใหก้องทรสัตม์ีคา่ใชจ้่ายและภาระความรบัผิดหลายดา้น 

(7) ความเสีย่งเก่ียวกบัภยัธรรมชาติ อบุตัิภยั และการก่อวินาศกรรม 

(8) ความเสีย่งจากการใชบ้รกิารพืน้ท่ีจอดรถ 

(9) ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับทางเขา้ออกบางทางของโครงการไม่ไดร้ับสิทธิในการเช่ือมทางสู่ถนนส่วนบุคคลหรือถนน
สาธารณะเป็นทางเขา้ออกของโครงการ 

(10) ความเสีย่งเก่ียวกบัการดดัแปลงอาคารและสิง่ปลกูสรา้ง 

(11) ความเสีย่งเก่ียวกบัภาระจ ายอมบนที่ดินของทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตล์งทนุ 

(12) ความเสีย่งที่เก่ียวขอ้งกบัการเช่าช่วงที่ดิน 

(13) ความเสีย่งจากกรณีกองทรสัตไ์มไ่ดล้งทนุในสทิธิการเช่าที่ดินโดยตรง   

(14) ความเสีย่งจากการตรวจสอบขอ้มลูก่อนลงทนุ 

(15) ความเสีย่งที่ก าไรขัน้ตน้ท่ีไดจ้ากอสงัหารมิทรพัย ์หรอืมลูคา่ของอสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตอ์าจไดร้บัผลกระทบทางลบ
จากหลายปัจจยั 

(16) ความเสี่ยงที่มลูค่าของอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุตามการประเมินมลูค่าโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรพัยส์ินไม่ได้
เป็นเครือ่งแสดงมลูคา่ที่แทจ้รงิของอสงัหารมิทรพัย ์และไมส่ามารถรบัประกนัไดว้่าราคาขายของอสงัหาริมทรัพยน์ัน้จะเป็นไป
ตามที่ประเมิน ไมว่า่ในปัจจบุนัหรอืในอนาคต 

ความเสีย่งเก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยทรสัตข์องกองทรสัตโ์ดยผูล้งทนุ 

(1) ความเสีย่งโดยทั่วไปท่ีเก่ียวกบัการลงทนุในหนว่ยทรสัต ์

(2) ความเสี่ยงที่กองทรสัตท์ี่อยู่ระหว่างการก่อตัง้ โดยยังไม่มีผลการด าเนินงานในอดีตที่นักลงทุนสามารถอา้งอิงในการ
พิจารณาก่อนตดัสนิใจลงทนุ 

(3) ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงในมาตรฐานบญัชีหรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(4) ความเสีย่งอนัอาจเกิดจากการยกเลกิการเสนอขายหนว่ยทรสัตท์ัง้จ านวน 

(5) ความเสี่ยงเก่ียวกับการจดทะเบียนรับหน่วยทรสัตเ์ป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน และการซือ้ขายหน่วยทรสัตใ์นตลาด
หลกัทรพัยฯ์ 

(6) ความเสีย่งที่ราคาหนว่ยทรสัตอ์าจมีการเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการเสนอขาย 
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(7) ความเสีย่งดา้นภาษีเงินไดข้องผูถื้อหนว่ยลงทนุจากการแปลงสภาพและเลกิกองทุนรวม 

(8) ความเสีย่งที่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตอ์าจเกิดรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของทรพัยส์นิทางบญัชี 

(9) ความเสีย่งจากการท่ีมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทรสัตอ์าจมิไดเ้ป็นมลูค่าที่แทจ้ริงที่กองทรสัตจ์ะไดร้บัหากมีการจ าหน่าย
ทรพัยส์นิออกไปทัง้หมดหรอืมีการเลกิกองทรสัต ์

(10) ความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหนว่ยทรสัตใ์นตลาดรอง 

(11) ความเสีย่งเก่ียวกบัความสามารถในการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

(12) ความเสีย่งจากการใชม้ลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิของกองทรสัตใ์นการก าหนดราคาซือ้ขายหนว่ยทรสัต์ 

(13) ความเสีย่งจากการท่ีกองทรสัตอ์าจจดทะเบียนสทิธิการเช่าไดล้า่ชา้ 

(14) ความเสีย่งกรณีที่มีเลกิกองทรสัตเ์งินคืนทนุจากการเลกิกองทรสัตอ์าจจะนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์ดล้งทนุ 

(15) ความเสีย่งทางการเมืองในประเทศไทย 

(16) ความเสี่ยงที่สมมติฐานในงบก าไรขาดทนุที่คาดคะเนตามสมมติฐานมีความไม่แน่นอน และขึน้อยู่กับความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเงิน กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งและการแข่งขนั ซึ่งอาจส่งผลใหผ้ลประกอบการที่แทจ้ริง
แตกตา่งจากที่ประมาณการไวอ้ยา่งมีนยัส าคญัและอาจสง่ผลตอ่มลูคา่ที่ไดล้งทนุในกองทรสัต์ 

 

5. ข้อพพิาทและขอ้จ ากัดในการใช้ประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพย ์

– ไมม่ี – 

6. ข้อมูลส าคัญอืน่ 

– ไมม่ี – 
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การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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1. ข้อมูลหน่วยทรัสตแ์ละผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

1.1 ข้อมูลหน่วยทรัสต ์

  ทนุจดทะเบียนที่ไดร้บัจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 8,897,988,360 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ 8,897,988,360 บาท 

 ทนุจดทะเบียนปัจจบุนั 8,897,988,360 บาท 

 จ านวนหนว่ยทรสัต ์ 874,100,000 หนว่ย 

 ประเภทหนว่ยทรสัต ์ ไมร่บัไถ่ถอนหนว่ยทรสัต ์

 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562)  8,634,822,862 บาท 

 มลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิตอ่หนว่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 9.8785 บาทตอ่หนว่ยทรสัต ์

 มลูคา่ตามราคาตลาด* 8,347,655,000 บาท 

 หมายเหต ุ* ขอ้มูลอา้งองิตามวนัท าการล่าสดุ ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562 

 

1.2 ข้อมูลผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

1.2.1 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 

1 บรษัิท เบญจกิจพฒันา จ ากดั 136,228,500 15.59 
2 ส านกังานประกนัสงัคม 113,348,043 12.97 
3 บรษัิท เกียรติสหมิตร จ ากดั 39,000,000 4.46 
4 บรษัิท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 30,805,643 3.52 
5 PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 30,052,709 3.44 
6 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์อินคมัพลสั 26,965,100 3.08 
7 บรษัิทเมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 25,161,900 2.88 
8 ธนาคารออมสนิ 23,550,496 2.69 
9 กองทนุเปิด ไทยพาณิชย ์พรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์อินฟรา

สตรคัเจอร ์เฟลก็ซิเบิล้ 
18,449,900 2.11 

10 บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 18,414,900 2.11 
 รวม 461,977,191 52.85 
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1.2.2 ผู้ถอืหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 (ถอืหน่วยทรัสตต์ั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป โดยรวมกลุ่ม
บุคคลเดียวกัน) 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ จ านวนหน่วยทรัสต ์ ร้อยละ 
1 บรษัิท เบญจกิจพฒันา จ ากดั 136,228,500 15.59 
2 
3 

ส านกังานประกนัสงัคม 
บรษัิท เกียรติสหมิตร จ ากดั 

113,348,043 
39,000,000 

12.97 
4.46 

 รวม 288,576,543 33.02 

 

1.2.3 กลุ่มผู้ถอืหน่วยทรัสตร์ายใหญ่ของกองทรัสตท์ี่มีอทิธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการ
ด าเนินงานของบริษัทจัดการอยา่งมีนัยส าคัญ 

- ไมม่ี – 
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1.3 การจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต ์

1.3.1 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของ
รอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไมน่อ้ยกว่าปีละ 2 ครัง้ และจะจ่ายภายใน 90 วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มี
การจ่ายประโยชนต์อบแทนนัน้ แลว้แตก่รณี 

(2) ในกรณีที่กองทรสัต ์มีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจจ่ายประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วดว้ยก็ได ้

(3) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชนต์อบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักลา่วผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้ใหผู้ถื้อ
หนว่ยทรสัตท์ราบผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัยแ์ละจะแจง้ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

(4) ในกรณีที่กองทรสัต ์ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไมจ่่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์ 

1.3.2 ข้อจ ากดัและวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

(1) ในการพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทน ถา้ประโยชนต์อบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรสัตร์ะหว่างปีบญัชีหรือรอบปี
บญัชีใดมีมลูคา่ต ่ากวา่หรอืเทา่กบั 0.10 บาท ผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวนสทิธิที่จะไม่จ่ายประโยชนต์อบแทนในครัง้นัน้และใหย้ก
ไปจ่ายประโยชนต์อบแทนพรอ้มกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ก าหนดไว ้

(2) ส  าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชนต์อบแทนผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่ระบุไว ้เวน้แต่กรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม 
ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรอื ผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้  

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถือหน่วยของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละ
ราย ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสทิธิในการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัรา
หรอืไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในสว่นที่เกินหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว 
และใหป้ระโยชนต์อบแทนในสว่นท่ีไมอ่าจจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตด์งักลา่วตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่น
การถือหนว่ยทรสัต ์

1.3.3 ประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชนต์อบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
1 26 พ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 26 มีนาคม 2563 0.0600 

รวม 0.0600 
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2. โครงสร้างการจัดการ 

2.1 ผู้จัดการกองทรัสต ์

ในการบริหารกองทรสัตร์ว่มกันนัน้ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด (KERM) และ บริษัทหลกัทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม  
บัวหลวง จ ากัด (BBLAM) ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมจะจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์  
(Real Estate Investment Committee) เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาอนุมตัินโยบายและกลยุทธ์การลงทุน พิจารณาอนุมัติ 
การลงทนุในทรพัยส์ิน การบริหารจดัการกองทรสัตใ์นดา้นการด าเนินงานและความเสี่ยง  รวมถึงก ากบัดแูลการด าเนินงาน 
ของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามนโยบายที่ตัง้ไว ้ทัง้นี ้คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยป์ระกอบดว้ยกรรมการจ านวน 
4 ท่าน โดย KERM จะท าการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 2 ท่าน และทาง BBLAM จะท าการแต่งตัง้กรรมการจ านวน 2 ท่าน 
คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มีการก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีวาระส าคัญหรือ  
ตามที่เห็นสมควร 

การบรหิารงานของคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยจ์ะด าเนินการผา่นสว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตข์องทัง้สองฝ่าย 
โดยสว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตข์อง KERM จะรบัผิดชอบการบริหารงานและการด าเนินงานของโครงการ   ต่าง ๆ เป็นหลกั 
เช่น การสรรหาผูเ้ช่า การบรหิารตน้ทนุโครงการ และการดแูลปรบัปรุงโครงการ เป็นตน้ ในขณะที่สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัต์
ของ BBLAM จะรบัผิดชอบการสรรหาเงินทนุเพื่อใชใ้นการเขา้ลงทนุโครงการใหม่รวมถึงเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน
ของกองทรสัต ์การบริหารสภาพคล่องของกองทรสัต ์การดูแลกิจการนกัลงทุนสมัพนัธ์ การเปิดเผยขอ้มูล การติดต่อและ  
น าส่งขอ้มูลต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้  
ทั้งนี  ้ส่วนงานผู้จัดการกองทรัสต์ทั้งสองฝ่ายจะมีหน้าที่ร่วมกันท างานต่าง ๆ เช่น การสรรหา คัดเลือก และศึกษา  
ความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโครงการใหม่ ๆ การจัดท าและตรวจสอบงบประมาณประจ าปี การจัดท างบการเงิน  
ของกองทรสัต ์การพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทน และ/หรอื ลดทนุช าระแลว้ของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

ภาพรวมโครงสร้างการบริหารงานของกองทรัสต ์

เพื่อใหก้ารดแูลจดัการกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไป
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้เป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัต์
โดยรวม ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจัดใหม้ีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ  
และสามารถรองรบังานในความรบัผิดชอบไดอ้ย่างครบถ้วน โดยมีระบบงานหลกัและการแบ่งขอบเขตการท างานของ  
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้สองฝ่าย ดงันี ้

1) การก าหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต ์การจัดโครงสร้างเงินทุนของกองทรัสต ์การตัดสินใจลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์และการก าหนดนโยบายและกลยุทธใ์นการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพย ์

คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยม์ีหนา้ที่เป็นผูก้  าหนดกลยทุธก์ารลงทนุ นโยบายในการบริหารจดัการกองทรสัต ์
โครงสรา้งเงินทุน กรอบการปฏิบตัิงานของส่วนงานผูจ้ัดการกองทรสัตใ์นแต่ละฝ่าย รวมถึงก ากับดูแลการด าเนินงานของ
กองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั นอกจากนีย้งัท าหนา้ที่ทบทวนและอนมุตัิ ขอ้เสนอดา้นการลงทนุใน
อสงัหาริมทรพัยท์ี่ส  าคญั 3 เรื่อง คือ การไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลักและอปุกรณข์องกองทรสัต ์การจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกั
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และอปุกรณข์องกองทรสัต ์และการเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายใตก้ารบริหารจดัการของ
บรษัิท ก่อนที่จะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทของแตล่ะฝ่ายเพื่ออนมุตัิตอ่ไป 

2) การบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต ์

เพื่อใหส้ามารถป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลจัดการกองทรสัตไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนงาน
ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้สองฝ่ายจะรว่มกนัวิเคราะห ์และจดัท าแผนการบริหารจดัการกบัความเสี่ยงทัง้หมดที่อาจจะเกิดขึน้กบั
กองทรสัตแ์ละเสนอต่อคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหาริมทรพัย ์ทัง้นีส้ว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้สองฝ่ายจะจดัใหม้ี
ระบบการบรหิารและจดัการความเสีย่งยอ่ยในบรษัิทของตนเองเพื่อใหค้รอบคลมุถึงหนา้ที่การท างานท่ีตนเองรบัผิดชอบ 

3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการ
กองทรัสตแ์ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการกองทรัสต ์ 

สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ตล่ะฝ่ายจะท าการรวบรวมรายช่ือของบคุคลที่เก่ียวโยงกบับรษัิทผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อใชใ้นการ
ตรวจสอบรายการท่ีจะเขา้ท าธุรกรรมวา่มีบคุคลที่เก่ียวโยงกนัหรอืมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืไม ่รวมถึงก าหนดกรอบ
การปฏิบตัิงานใหด้  าเนินการดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักองทรสัต ์หากมี
กรณีที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูดงักลา่ว รวมถึงจดั
ให้มีกลไกที่จะท าให้เช่ือมั่นได้ว่าการบริหารจัดการกองทรัสต์จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์และผู้ถือ
หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

4) การคัดเลอืกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้รับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ
กองทรัสต ์

สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ต่ละฝ่ายจะก าหนดใหม้ีนโยบาย กระบวนการสรรหา การประเมินผลงานอย่างยตุิธรรม รวมถึง
แผนการพฒันาและรกัษาบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถที่เหมาะสมและจะปรบัปรุงนโยบายและแผนงานต่าง ๆ อย่าง
สม ่าเสมอ สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะรว่มกบัฝ่ายบคุคลก าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกบคุลากรในสว่นผูจ้ดัการกองทรสัต ์
เช่น การก าหนดคณุสมบตัิและหนา้ที่รบัผิดชอบ ความรูค้วามสามารถ ผลงานและประสบการณ ์ช่ือเสียงความน่าเช่ือถือ เป็น
ตน้ เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทรัสตแ์ละบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต ์

KERM และ BBLAM มีระบบในการควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานดา้นการเป็นผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละงานที่
เก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศ หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งและมกีารก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี มีวีธีการใน
การควบคุมดแูลและตรวจสอบอย่างชดัเจน ซึ่งผูป้ฏิบตัิงานในหนา้ที่ดงักลา่วจะตอ้งมีความเป็นอิสระมีการก าหนดขัน้ตอน 
วิธีการและระยะเวลาอยา่งชดัเจนในการรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการบรษัิท 

อนึง่ เพื่อใหส้อดคลอ้งและสง่เสรมิแนวทางการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ตามนโยบายของกองทรสัต ์KERM อาจ
พิจารณาประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม เพื่อเพิ่มศกัยภาพใหก้บัทรพัยส์ินที่กองทรสัตอ์าจ
พิจารณาเขา้ลงทนุ โดยค านงึถึงการก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กองทรสัต ์โดยเจา้ของอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วจะตอ้งตกลง
ใหส้ทิธ์ิแก่กองทรสัตใ์นการเขา้ลงทนุในโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัจากการบริหารของ KERM (ระยะเวลา 5 ปี
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ดงักลา่ว ไม่บงัคบัใชก้บัศนูยก์ารคา้เดอะ คริสตลั พีทีที ชยัพฤกษ์ เนื่องจากเป็นโครงการร่วมทนุกับบคุคลอื่น) ทัง้นี ้การเขา้
บรหิารอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นท่ีไมใ่ช่ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุของ KERM จะมีพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ของโครงการเหลา่นัน้
รวมแลว้จะตอ้งไมเ่กิน 25% ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิรวมของทุกโครงการท่ี KERM บรหิารทัง้หมด 

นอกจากนีใ้นกรณีที่กองทรสัตม์ีการว่าจา้งบุคคลภายนอกเป็นผูบ้ริหารทรพัยส์ิน (Outsource) ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ 
ติดตามและก ากบัการท างาน รวมทัง้มีการตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีการจดัเก็บรายไดแ้ละน าสง่ใหก้องทรสัตโ์ดยครบถว้น
ถกูตอ้ง ไมม่ีการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินจ าเป็น และอยูภ่ายใตก้รอบท่ีโครงการก าหนดใหเ้รียกเก็บได ้มีการ
ดแูลและซ่อมบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินของกองทรสัตอ์ย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถใชจ้ัดหาผลประโยชนไ์ดอ้ย่าง
ตอ่เนื่องในระยะยาว 

6) การเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถว้นถกูต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในสัญญากอ่ตั้งทรัสต ์

สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้สองฝ่ายจะรว่มกนัก าหนดและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการท าความเขา้ใจความตอ้งการของผู้
ลงทนุและผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมถึงการใหข้อ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้ง เพียงพอเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจและใหเ้ป็นไปตามที่
ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์รวมถึงขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เช่น การ
เปิดเผยผลการด าเนินงานต่อผูล้งทนุหรือผูถื้อหน่วยทรสัต ์การจดัท าสื่อเพื่อประชาสมัพนัธก์องทรสัตแ์ละรายงานอื่น ๆ เป็น
ตน้ 

7) การปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน (Back office) 

KERM และ BBLAM มีฝ่ายงานภายในท่ีเพียงพอในการปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุการบริหารงานกองทรสัตเ์ช่น ฝ่ายบญัชี
ท าหนา้ที่ตรวจความถกูตอ้งรายการรบัเงินและจ่ายเงิน ความถกูตอ้งในการบนัทกึบญัชี ค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิสทุธิ จดัท างบ
การเงินประจ าปี ฝ่ายบรหิารความเสีย่งท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าในการบรหิารความเสีย่ง รว่มกบัสว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อ
ก าหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและกฎหมาย (Compliance & Legal) ท า
หนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและก ากบัการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด เป็นตน้ 

8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน 

ฝ่ายควบคุมและตรวจสอบภายในของทัง้สองฝ่ายจะท าการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเป็นผู้จัดการกองทรัสตอ์ย่าง
สม ่าเสมอ โดยหากตรวจพบการด าเนินงานที่ไม่เป็นตามกฎหมายจรรยาบรรณและมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ 
จะด าเนินการตามมาตราการลงโทษตามนโยบายของบรษัิทตอ่ไป 

9) การติดต่อสือ่สารกับผู้ลงทุนและการจัดการกบัข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน 

ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละผูล้งทนุสามารถรอ้งเรยีนการด าเนินงานของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามช่องทางที่ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด
ไว ้หรอืที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัย ์และทรสัตี ทัง้นีส้ว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการ
กบัขอ้รอ้งเรยีน ตามขัน้ตอน ระยะเวลา ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด โดยจะรายงานคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย์
และทรสัตีรบัทราบ 

 



สว่นที่ 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 3 หนา้ 8  
 

10) การจัดการกับข้อพพิาททางกฎหมาย 

เพื่อใหก้ารจดัการลงทนุตามที่ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทนุตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑก์ าหนด ตลอดจนเพื่อรกัษาประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อ
หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม สว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัตท์ัง้สองฝ่ายจะรว่มกนัหาแนวทางในการแกไ้ขและจดัการขอ้พิพาทรว่มกบัฝ่าย
กฎหมายและ/หรอืที่ปรกึษากฎหมาย เพื่อน าเสนอแก่คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยแ์ละทรสัตีพิจารณาตอ่ไป 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้จัดการกองทรัสต ์

1) บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากัด (KERM หรือ ผู้จัดการกองทรัสตร์ายที่ 1) 

ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

(K.E.REIT Management Company Limited) 

 ใบอนุญาต ไดร้บัความเห็นชอบใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2562  

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 888 ถนนประดิษฐ์มนธูรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท ์ 02-101-5799 

 เว็บไซต ์ http://www.bkerreit.com/ 

 เวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.00 น. 

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 10,000,000 บาท 

 จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 100,000 หุน้ 

 มูลค่าที่ตราไว ้ 100.00 บาทตอ่หุน้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ  

1) รายชื่อผู้ถอืหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุน้ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 

1. บรษัิท เค.อี.แลนด ์จ ากดั 99,997 99.9997 

2. นายกวีพนัธ ์ เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 0.0001 

3. นายกวินทร ์ เอี่ยมสกลุรตัน ์ 1 0.0001 

4. นายยทุธนา  ภูป่ระกาย 1 0.0001 
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2) โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของ KERM ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายงานที่ปฏิบัติหนา้ที่ในการสนับสนุน  
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์จ านวน 5 ฝ่ายงาน ตามโครงสรา้ง ดงันี ้

 
 
3) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิท มจี านวนทัง้สิน้ 5 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1 นายธีระ ภูต่ระกลู 
Mr. Teera Phutrakul 

กรรมการ - M.A. Economics in 
Finance & 
Investment Exeter 
University, UK 

- B.Sc. Economics, 
Bradford University, 
UK 

- กรรมการอิสระ บรษัิท เค.อี.รที 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

- กรรมการอิสระ บรษัิท ธนาคาร ซู
มิโตโม มิตซยุ ทรสัต ์(ไทย) จ ากดั 
(มหาชน) 

- ผูก้่อตัง้ JT Financial Planners 

2 นายกวินทร ์เอี่ยมสกลุรตัน ์
Mr. Kavin Eiamsakulrat 

กรรมการ - M.S. Real Estate 
Development, 
Columbia 
University, U.S.A 

- B.A. Financial 
Economics, 
Columbia 
University, U.S.A 

- กรรมการ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจ
เมนท ์จ ากดั / กลุม่บรษัิท เค.อี.       

- รองกรรมการผูจ้ดัการ        บรษัิท 
เค.อี. แลนด ์จ ากดั 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ
บรษัิท เค.อี.แลนด ์จ ากดั 

- Internship PwC  
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

3 นายยทุธนา ภูป่ระกาย                           
Mr. Yutthana Phuprakai  

กรรมการ - ปรญิญาบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิต (บญัชี
เพื่อการวางแผนและ
ควบคมุ) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศ
าสตร ์

- บญัชีบณัฑิต คณะ
การบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศ
าสตร ์

- ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาต (CPA) 

- กรรมการ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจ
เมนท ์จ ากดั /บรษัิท เค.อี. แลนด ์
จ ากดั / บรษัิท เค.อี.รเีทล จ ากดั / 
บรษัิท ลกัซเ์ซอรี ่แอท ลฟิวิง่ 
จ ากดั / บรษัิท เค.อี.เอช จ ากดั         

- ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 
บรษัิท เค.อี. รเีทล จ ากดั 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี และ 
การเงิน บรษัิท เค.อี.รเีทล จ ากดั 

4 นางศภุานวิต เอี่ยมสกลุ
รตัน ์                          
Mrs. Supanavit 
Eiamsakulrat  

กรรมการ - M.B.A. International 
Business, Fairleigh 
Dickinson 
University, U.S.A 

- B.B.A., 
Chulalongkorn 
University 

- กรรมการ บรษัิท เค.อี.รที แมเนจ
เมนท ์จ ากดั / กลุม่บรษัิท เค.อี. 

- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่
บรษัิท เค.อี. 

5 นายนนท ์บรุณศิร ิ
Mr. Nont Buranasiri 

กรรมการ - วิศวกรรมบณัฑิต 
สาขาอตุสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- M.B.A. Finance, 
Indiana University, 
U.S.A 

- กรรมการอิสระ บรษัิท เค.อี.รที 
แมเนจเมนท ์จ ากดั 

- ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การบรหิาร ทรพัยส์นิครอบครวั 
ธนาคาร กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท 
แอสเสท เวิรด์ คอรป์ จ ากดั 
(มหาชน) 
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4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) 

คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวนทัง้สิน้ 5 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล สัญชาต ิ ต าแหน่ง 

1 นายยทุธนา ภูป่ระกาย                           
Mr. Yutthana Phuprakai 

ไทย กรรมการผูจ้ดัการ 
 

2 นางสาวนนัทพร ศิลาทอง 
Ms. Nanthaporn Silathong 

ไทย ผูจ้ดัการฝ่าย Investment & Risk Management 
 

3 นางสาวอารยี ์อ านกัมณี 
Mrs. Aree Umnakmanee 

ไทย ผูจ้ดัการฝ่าย Retail Assets Management 

4 นางสาวสนุีย ์เตรยีมการเลศิ 
Ms. Sunee Triamkarnlert 

ไทย ผูจ้ดัการฝ่าย Facility Management 
 

5 นางสาวณิชาพร แสงชยัสคุนธกิ์จ 
Mrs. Nichaporn Seang Chaisukhonkit 

ไทย ผูจ้ดัการฝ่าย Operations Support 
 

6 คณุปิยะพร วงศเ์บีย้สจัจ ์
Ms. Piyaporn Wongbiasaj 

ไทย ผูจ้ดัการฝ่าย Legal & Compliance 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน KERM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต ์

กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทน KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์คือ กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรว่มกนั 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ (ก) หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการด าเนิน
กิจการของบรษัิท  และ (ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบตอ่กองทรสัตภ์ายใตก้ารบรหิารจดัการ โดยในสว่นของหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบตอ่กองทรสัต ์ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  KERM ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของ KERM และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของ  KERM ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจริต 
ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน ์และเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ของ KERM 

(2) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ KERM และก ากบัควบคมุดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายและกฎระเบยีบ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(3) รายงานผลประกอบการของ KERM ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
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(4) ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายงานตา่ง ๆ ของ KERM มีการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเป็นธรรม และมีความ
เทา่เทียมกนั 

(5) พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที่เห็นวา่มีเรือ่งที่ส  าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิได้
มีการบรรจไุวใ้นวาระการประชมุคณะกรรมการของ KERM 

(6) พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการของ KERM แทนกรรมการเดิมที่พน้จากต าแหน่ง รวมทัง้คดัเลือก 
เสนอแตง่ตัง้กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผูถื้อหุน้ของ KERM 

(7) พิจารณาและอนุมตัิเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานที่ส  าคญัของ  KERM เช่น การจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ KERM การจัดประชุมผูถื้อหุน้ของ KERM ตามที่กฎหมายก าหนด แผนการ
ตรวจสอบประจ าปีของ KERM การคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของ  
KERM เป็นตน้ 

(8) ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของ KERM รวมถึงกฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัที่
เก่ียวขอ้ง ใหก้รรมการใหมไ่ดร้บัทราบ 

(9) ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการของ  KERM อย่างนอ้ยปีละ 4 (สี่) ครัง้ ซึ่งในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ จะตอ้งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมในจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการใหถื้อตามเสียงขา้ง
มากของกรรมการท่ีมาประชมุ  ทัง้นี ้กรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

(10) จดัใหม้ีต  าแหนง่เลขานกุารคณะกรรมการเพื่อน าเสนอวาระในการประชมุตามที่แตล่ะฝ่ายงานน าเสนอ 
จดัท าและจดัเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการของ KERM และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุม
ดงักลา่ว 

(11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ โดยในกรณีที่กรรมการผูจ้ัดการด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการท่ีด ารงต าแหนง่กรรมการผูจ้ดัการทา่นนัน้จะไม่เขา้รว่มพิจารณา และไม่มีสว่นรว่ม
ในการตดัสนิใจ   

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อกองทรัสต ์ 

(1) พิจารณาอนมุตัินโยบายที่ส  าคญัในการจดัการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ นโยบายในการจดัการกองทรสัต ์การ
จัดโครงสร้างเ งินทุนของกองทรัสต์ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การจัดหาประโยชน์จาก
อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อใหฝ่้ายงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบตัิ 

(2) พิจารณาอนมุตัิการลงทนุหรอืไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นครัง้แรกและ
การลงทนุเพิ่มเติม เพื่อการจัดหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยห์รือสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัย์
ดงักลา่ว รวมทัง้ก ากบัดแูลเพื่อใหเ้ป็นไปตาม นโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู หนงัสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  รวมทัง้ 
พิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการเพิ่มทนุของกองทรสัต ์รวมถึงการขออนญุาตตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
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(3) พิจารณาอนมุตัิเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไปตาม 
นโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูล 
หนงัสอืชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(4) พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลจัดการกองทรสัต์ 
เพื่อใหฝ่้ายงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปปฏิบตัิ 

(5) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการต่าง ๆ ในการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุ
ของกองทรสัตห์รอืผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวมเมื่อเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้  

(6) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์และกองทรสัตก์บับคุคลที่
เก่ียวโยงกนักับผูจ้ัดการกองทรสัต ์รวมทัง้รายการระหว่างกองทรสัตก์ับทรสัตี และบุคคลที่เก่ียวโยง
กบัทรสัตี ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียในเรื่องนัน้ ๆ จะไม่มี
สทิธิออกเสยีง 

(7) พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการกับบคุคลที่เก่ียวขอ้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 
โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

(8) พิจารณาคดัเลอืกกรรมการผูจ้ดัการของ KERM เพื่อบรหิารจดัการกองทรสัต ์ 

(9) พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย  ์

(10) พิจารณาอนุมตัิระบบงานที่จะมอบหมายใหผู้ใ้หบ้ริการภายนอก (Outsource) เป็นผูร้บัด าเนินการ 
ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง รวมถึงพิจารณาคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารภายนอก (Outsource) ดงักลา่ว 

(11) พิจารณาอนมุตัิการวา่จา้งที่ปรกึษาที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกองทรสัต  ์

(12) ติดตาม ดแูลจดัการใหม้ีการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมาย ให้
เป็นไปตามนโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์แบบแสดง
รายการขอ้มูล หนังสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้การรายงานเรื่องที่ส  าคญัต่อ
คณะกรรมการในทกุ ๆ ไตรมาส หรือเมื่อมีเหตอุนัควรตอ้งรายงาน และประเมินผลงานของกรรมการ
ผูจ้ดัการ 

(13) พิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปี  

(14) พิจารณาอนมุตัิรายจ่ายพิเศษ และ/หรอื งบประมาณการลงทนุท่ีอยู่นอกงบประมาณประจ าปี 

(15) ก ากบัดแูลใหม้ีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ถา้มี) ตามแผนการและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

(16) พิจารณาอนมุตัิผลการด าเนินงานและการจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต  ์

(17) พิจารณาอนมุตัิการจดัประชมุสามญัประจ าปีของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หรอืเมื่อเห็นสมควรให้มีการประชุม
เพื่อประโยชนใ์นการจดัการกองทรสัต ์หรอืผูถื้อหนว่ยทรสัตซ์ึง่ถือหนว่ยทรสัตร์วมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 
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10 (สบิ) ของจ านวนหนว่ยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหเ้รียกประชุมผูถื้อ
หนว่ยทรสัตโ์ดยระบเุหตผุลในการขอเรยีกประชมุไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสอืนัน้ 

(18) พิจารณาอนุมัติแนวทางในการด าเนินการแก้ไขข้อพิพาทและข้อรอ้งเรียนที่ส  าคัญเก่ียวกับการ
ด าเนินงานของกองทรสัตต์ามที่เห็นวา่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อใหด้  าเนินการแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนและขอ้
พิพาทเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทรสัตจ์ากบคุคลภายนอกหรอืผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ด าเนินการอื่นใด
เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญา
แตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลู และหนงัสอืชีช้วน 

(19) คณะกรรมการ KERM อาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการ
อยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการก็ได ้ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วจะไม่รวมถึงการมอบอ านาจ 
หรือการมอบอ านาจช่วงที่ท  าใหก้รรมการหรือผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการสามารถอนมุตัิรายการที่
ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขัดแยง้กับ
ผลประโยชนข์องกองทรสัต ์

(20) พิจารณาอนมุตัิวิธีการด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้ 

(ค) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 

 KERM ก าหนดใหม้ีกรรมการอิสระเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการของ  KERM ซึ่งเป็นผูท้ี่มีความรูค้วาม
เช่ียวชาญที่เป็นประโยชนต์อ่ธุรกิจ ในการท าหนา้ที่ติดตามดแูลตรวจสอบการท างานของผูบ้รหิารและฝ่ายงาน
ของ KERM เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พิจารณาใหค้วามเห็นสนบัสนนุต่อนโยบายที่เป็น
ประโยชนต์อ่กองทรสัต ์และ/หรอื ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หรอืคดัคา้นเมื่อเห็นวา่ KERM อาจตดัสินใจที่สง่ผลกระทบ
กบักองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นทางลบ โดยกรรมการอิสระตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคมุ
ของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ รวมทัง้ไมม่ีสว่นเก่ียวขอ้งหรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัการตดัสนิใจในการด าเนินงานของ 
KERM และมีบทบาทหนา้ที่ ดงันี ้

(1) พิจารณาใหค้วามเห็นหรอืใหข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัรายการกบับคุคลที่เก่ียวขอ้งของกองทรสัต ์หรอืรายการ
ที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่มีนยัส าคญั เพื่อ
ประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(2) ใหค้  าแนะน าหรอืใหค้วามเห็นในเรือ่งที่ส  าคญั เช่น โครงสรา้งเงินทนุ นโยบายของ KERM นโยบายการ
ควบคมุการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ 

(3) ใหค้วามเห็นเก่ียวกับนโยบายในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึน้และหลกัเกณฑว์ิธีการ
ควบคมุหรอืลดความเสีย่ง 

(4) พิจารณา ก ากบัดแูล และใหค้  าแนะน าแก่ KERM ในการจดัท างบการเงินของ KERM และกองทรสัต ์
ใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น  

(5) เสนอแนะเรือ่งที่ส  าคญัที่ควรพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการของ KERM 
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(6) แต่งตั้ง ดูแลติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าหรือให้ความเห็นเก่ียวกับแผนการ
ด าเนินงาน ประเมินผลงาน และใหค้  าแนะน าหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกับผลการประเมินผลงาน ของ
ผูต้รวจสอบภายใน (ถา้มี) รวมถึงน าเสนอและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่
ประชมุคณะกรรมการของ KERM 

(7) พิจารณาให้มีการตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือก่อนรอบระยะเวลารายไตรมาสเมื่อ
เห็นสมควร 

 
การบริหารจัดการ 

KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ไดแ้บ่งฝ่ายงานออกเป็น 5 (หา้) ฝ่ายโดยมีกรรมการผูจ้ดัการท าหนา้ที่ดแูลบริหารจดัการ
เพื่อใหก้ารปฏิบตัิหนา้ที่ในการเป็นผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นไปตามนโยบายของ  KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์
โดยบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนหนา้ที่และความรบัผิดชอบของฝ่ายงานตา่ง ๆ มีดงันี  ้

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ (Managing Director: MD) 

กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการควบคมุติดตามและดแูลการด าเนินงานของ 
KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้

(1) ก าหนดแผนการด าเนินงานในการจดัการกองทรสัต ์การจดัโครงสรา้งเงินทนุ การตดัสินใจลงทนุ การ
วางกลยุทธแ์ละนโยบายในการคดัเลือกและจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัย ์ภายใตน้โยบาย
ของ KERM  

(2) พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานประจ าปี  

(3) พิจารณาคดัเลอืก อนมุตัิการวา่จา้ง และอนมุตัิการเลกิจา้ง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการว่าจา้ง
บคุลากรของ KERM  

(4) ดแูลบรหิารการด าเนินงาน และ/หรอื การบริหารงานประจ าวนัในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถึงการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานโดยรวมของ KERM และประเมินผลงานบคุลากรของ KERM ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของ KERM มติคณะกรรมการของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญา
แต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี ้ชวน ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือ
หนว่ยทรสัต ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

(5) พิจารณาอนมุตัิการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั KERM และการด าเนินงานของกองทรสัต ์

(6) พิจารณาอนมุตัิวิธีการด าเนินการทางกฎหมายส าหรบัขอ้พิพาทท่ีเกิดขึน้  
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(7) เป็นตวัแทนKERM ตลอดจนมีอ านาจมอบหมายใหบ้คุคลด าเนินการในการติดตอ่กบัหนว่ยงานราชการ
และหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

(8) มีอ านาจในการออก แกไ้ข เพิ่มเติม หรอืปรบัปรุงระเบียบ ค าสั่ง และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการท างานของ 
KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตภ์ายในกรอบนโยบายที่ไดร้บัจากคณะกรรมการของ KERM 

(9) มีอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบใด ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายหรือตามนโยบายที่ไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการของ KERM 

ใหม้ีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบ้คุคลอื่นปฏิบตัิงานเฉพาะอย่างแทนไดโ้ดยการ
มอบอ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักลา่วใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจที่ใหไ้ว ้และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสั่งที่คณะกรรมการของ KERM ไดก้ าหนดไว ้
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการนัน้จะตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท  าให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รบัมอบอ านาจจากกรรมการผู้จัดการ
สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจได้รบัประโยชนใ์น
ลกัษณะใด ๆ หรอือาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบักองทรสัต ์

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงานของ KERM 

1) ฝ่ายลงทุนและบริหารความเสีย่ง (Investment & Risk Management) 

(1) จัดท าแผนการลงทุน โครงสรา้งเงินทุน การจัดการลงทุน พิจารณาและด าเนินการคัดเลือก
อสงัหารมิทรพัยท์ี่จะเขา้ลงทนุครัง้แรก และการลงทนุเพิ่มเติม รวมถึงการลงทนุในทรพัยส์ินอื่น
ที่เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนครั้งแรก และการลงทุนเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่มี
คุณสมบัติตามนโยบายของ  KERM เพื่อให้กองทรัสต์มีการเติบโตและสามารถสร้าง
ผลประโยชนเ์พิ่มเติมใหก้บัผูถื้อหนว่ย  

(2) ด าเนินการคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตจ์ะไปลงทุน
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวังเพื่อพิจารณาก่อนเขา้ลงทุน โดยจะท าบนัทึกและจัดเก็บ
ขอ้มลูรวมทัง้เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการคดัเลอืก การตรวจสอบ และการตดัสินใจที่จะลงทนุ
หรือไม่ลงทุนในทรพัยส์ินใดทรพัยส์ินหนึ่งใหแ้ก่กองทรสัตไ์วด้ว้ย และน าเสนอรายงาน Due 
Diligence ตอ่กรรมการผูจ้ดัการและคณะกรรมการของ KERM 

(3) จัดท าแผนและน าเสนอโครงสรา้งและแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึงการก่อภาระหนีข้อง
กองทรัสต์เพื่อใช้ในการลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยเสนอให้คณะกรรมการของ  KERM 
พิจารณา 

(4) พิจารณาจ าหนา่ยทรพัยส์นิหลกัที่มีอยู ่โดยพิจารณาตามนโยบายการลงทนุของ KERM 

(5) พิจารณาลงทนุในทรพัยอ์ื่นนอกเหนือจากทรพัยส์นิหลกั  
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(6) ควบคมุดแูล รวมทัง้ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการบรหิารจดัการความเสีย่งที่เก่ียวขอ้ง
กับการบริหารจัดการกองทรสัตต์ามมาตรการป้องกันความเสี่ยงของKERM ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงของKERM สัญญาก่อตัง้ทรัสต์ กฎหมาย และ
ประกาศกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2) ฝ่ายบริหารทรัพยส์ิน (Retail Assets Management) 

(1) วางแผนการตลาด ตลอดจนกลยทุธใ์นการจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(2) จดัท างบประมาณ (ทัง้รายไตรมาสและรายปี) ของกองทรสัต ์

(3) จดัท าแผนรายจ่ายพิเศษ และ/หรอื รายจ่ายนอกงบประมาณการลงทนุประจ าปีของกองทรสัต  ์

(4) จดัหาผูเ้ช่าทรพัยส์นิใหแ้ก่กองทรสัต ์โดยดแูลจดัการใหม้ีการจดัหาผูเ้ช่าใหแ้ก่กองทรสัตอ์ย่าง
เป็นธรรม ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ด ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการมีบคุคลที่เก่ียว
โยงเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาผูเ้ช่า 

3) ฝ่ายบริหารโครงการ (Facilities Management) 

(1) จัดใหม้ีการสรรหา คดัเลือกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์รวมทัง้ควบคุม
ตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
นโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแตง่ตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์และสญัญาที่
เก่ียวขอ้ง 

(2) ควบคมุการดแูลคณุภาพของทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์ท่ีมีผลตอ่ความสามารถในการจดัหา
ผลประโยชนเ์พิ่มขึน้ โดยจัดให้มีการปรบัปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สินหลกัของ
กองทรสัตใ์หอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชจ้ดัหาประโยชนไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

(3) ดแูลบริหารจัดการทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของ KERM  
และสญัญาที่เก่ียวขอ้ง 

(4) สนบัสนนุการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต  ์

(5) ตรวจสอบดแูลผูใ้หบ้ริการภายนอกของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หด้  าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหร้ะบบต่าง ๆ ของทรพัยส์ินหลกั อยู่ในสภาพพรอ้มใชง้าน
ไดต้ลอดเวลา 

(6) ดูแลการจัดท าประกันภัยเพื่อคุม้ครองความเสียหายที่อาจเกิดขึน้กับอสงัหาริมทรพัย์ของ
กองทรสัต ์การจดัท าประกนัภยัส าหรบัความรบัผิดตอ่บคุคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสยีหาย
จากอสังหาริมทรัพย์หรือจากการด าเนินการในอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง ประกันภัยอื่นที่
เก่ียวขอ้งกับกองทรสัตเ์พิ่มเติมตามที่KERM เห็นสมควร เช่น ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(Business Interruption) 
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(7) จดัใหม้ีการประเมินผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ระจ าปี  

(8) ตอบขอ้ซกัถามและรบัแจง้ปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนของผูเ้ช่า เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข 

4) ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Operations Support) 

(1) ค านวณ และจัดท ารายงานมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ( “NAV”) และมูลค่า
หน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลทรพัยส์ินของกองทรสัตต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์
และด าเนินการจดัสง่รายงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด 

(2) จัดท างบการเงินของกองทรัสต์ทุกสิน้เดือน ทุกไตรมาสและทุกสิน้ปี โดยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ร ับรองทั่วไปส าหรบัการท าธุรกรรมในแต่ละลกัษณะ และจัดให้มีงบ
การเงินของกองทรสัตซ์ึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 

(3) วางแผนการเงิน จัดการเรื่องรายรบั รายจ่ายของกองทรสัต ์รวมทัง้การจัดเก็บค่าเช่า ใหม้ี
ประสทิธิภาพ และบรหิารเงินสดของกองทรสัต ์

(4) ตอบขอ้ซกัถามและรบัแจง้ปัญหาเรื่องรอ้งเรียนของผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อหาแนวทางในการ
แกไ้ข 

(5) จดัประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตท์กุปี หรือกรณีมีการท าธุรกรรมที่มีนยัส าคญั หรือมีขนาดรายการ
ตามเกณฑท์ี่กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(6) ตรวจสอบผลประกอบการของกองทรสัตเ์พื่อน าเสนอการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ
หนว่ยทรสัตต์อ่ที่ประชมุคณะกรรมการ KERM 

(7) จดัท าการยื่นค าขออนญุาต ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลู (Filing) และรายงานผลการเสนอขาย 
รวมทัง้จดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และประกาศกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด เพื่อ
เสนอใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรอื คณะกรรมการ KERM พิจารณาอนมุตัิ 

(8) จัดใหม้ีการประเมินราคาทรพัย์สินหลกัที่จะเขา้ลงทุนหรือจ าหน่ายไป  รวมถึงจัดใหม้ีการ
ประเมินและสอบทานมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตต์ามระยะเวลาที่ก าหนด 

5) ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Legal & Compliance) 

(1) ให้ความรู ้ค าแนะน าและค าปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ฝ่ายงานเพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่
ก าหนด 

(2) จดัท าแผนการตรวจสอบการปฏิบตัิงานประจ าปีของKERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์เพื่อให้
การปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นไปตามนโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญา
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แต่งตัง้ผู้จัดการกองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มูล หนงัสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ KERM 

(3) ตรวจสอบการมีสว่นไดเ้สยีของบคุลากรของ KERM และการด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นการ
ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวขอ้ง หรอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(4) จดัท าแนวทางด าเนินการเพื่อป้องกนัการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลภายใน  เพื่อป้องกันการใช้
ขอ้มลูที่มีคนเขา้ถึงได ้เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการ KERM 

(5) จัดท าแนวทางในการจัดการความขัดแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างกองทรสัตก์ับผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละบคุคลที่เก่ียวโยงกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์เพื่อ
เสนอตอ่คณะกรรมการ KERM 

(6) ตรวจสอบ ก ากับดูแล ติดตาม และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของแต่ละ
ฝ่ายงานปฏิบตัิตามนโยบายของ KERM สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าเสนอต่อ
กรรมการผูจ้ดัการ 

(7) ดแูลติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายงานดา้นตา่ง ๆ ภายใน KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์
เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(8) ตรวจสอบ ควบคมุดแูลการจดัการกองทรสัตแ์ละการด าเนินงานของผูบ้ริหารของ  KERM ใน
ฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์ใหม้ีการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์ พระราชบญัญัติทรสัต ์
รวมทัง้กฎเกณฑป์ระกาศที่เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่น 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(9) ตรวจสอบการจดัท ารายงานการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตท์ี่จดัสง่ใหส้  านกังาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ /หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย และประกาศกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

(10) ติดตามการแกไ้ข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑป์ระกาศที่เก่ียวขอ้งของส านกังาน ก.ล.ต. 
และด าเนินการแกไ้ขคู่มือระบบการท างาน และระบบควบคุมภายในฉบบันีใ้หส้อดคลอ้งกับ
กฎเกณฑป์ระกาศที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงก ากบัดแูล ติดตาม และปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่ว  

ทัง้นี ้กรณีที่ผูจ้ัดการฝ่ายงานต่าง ๆ เห็นสมควร ผูจ้ัดการฝ่ายงานนัน้อาจพิจารณาเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรอื กรรมการอิสระใหค้วามเห็นเพิ่มเติมจากกระบวนการท างานโดยทั่วไปของฝ่ายงานได  ้
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(ค) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการ 
(Outsource) 

 KERM อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงต่อกรรมการอิสระ 
โดยเป็นผูท้ี่มีความเป็นอิสระและถูกแยกออกจากฝ่ายงานต่าง  ๆ และมีหนา้ที่หลกัในการตรวจสอบและ
ประเมินระบบการปฏิบตัิงานภายในของ KERM และรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการอิสระ เพื่อใหม้ี
ระบบควบคมุภายในท่ีดี โดยมีการตรวจสอบในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

ก. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความ
เสีย่ง 

ข. ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
กองทรสัต ์

ค. การตรวจสอบระบบการควบคมุภายในเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ และรายการที่อาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ง. ความเพียงพอ และประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่ง 

นอกจากนี ้ KERM อาจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็น
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในสว่นงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การจัดซือ้จดัจา้ง และ ทรพัยากรบุคคล 
(ไมร่วมถึงหนา้ที่ของการคดัเลอืกบคุลากรของ KERM โดยใหถื้อปฏิบตัิตามกฎเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัพนกังาน
ภายใน KERM อาทิเช่น ในเรื่องการเขา้ถึงขอ้มูลภายในของกองทรสัต ์รวมทัง้ใหร้บัทราบถึงนโยบายของ  
KERM กฎเกณฑ ์และประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน) 

(ง) ความรับผิดชอบของบริษัทการให้ความร่วมมือแก่ทรัสตี 

(1)  KERM มีหนา้ที่จดัท าและจดัเก็บขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคมุภายใน 
และการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทรสัต ์โดยเมื่อทรสัตีประสงคจ์ะตรวจสอบการจดัการในเรื่องใด  KERM จะ
ให้ความร่วมมือในการน าส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งให้เข้าไปตรวจสอบในสถานที่ตั้งของ
อสงัหารมิทรพัย ์ตามที่ทรสัตีรอ้งขอ เพื่อใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบใหเ้ป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ KERM ไมม่ีการปฏิบตัิ
ฝ่าฝืน กฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของกองทรสัตห์รอืไมร่กัษาประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต  ์

(2) ในช่วงระยะเวลาก่อนจดัตัง้กองทรสัต ์ทรสัตีจ าเป็นตอ้งรูแ้ละเขา้ใจในรายละเอียดของกองทรสัตท์ี่จะจดัตัง้ขึน้ 
(เช่น การจดัโครงสรา้งของกองทรสัต ์วิธีการปลอ่ยเช่า การจดัหาและจดัเก็บรายได ้คา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ที่สามารถ
เรยีกเก็บจากกองทรสัต ์สญัญาวา่จา้งระหวา่งกองทรสัตแ์ละ KERM หรือบคุคลต่าง ๆ เป็นตน้) เพื่อน ามาวาง
แผนการปฏิบตัิงานในการก ากับดูแล และตรวจสอบการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน และการเปิดเผย
ขอ้มูลของกองทรสัตไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้KERM มีหนา้ที่ตอ้งจัดส่งขอ้มูลและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง
เพื่อใหท้รสัตีสามารถวางแผนการปฏิบตัิงานขา้งตน้ได ้นอกจากนี ้ KERM และทรสัตีตอ้งประสานงานและท า
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของขอ้มลู เอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม อาทิ การเขา้ลงทนุเพิ่มเติม การ
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จ าหน่ายอสงัหาริมทรพัย ์การก่อภาระหนี ้และรายงานต่าง ๆ (เช่น ลกูหนีค้า้งช าระ รายงานประเมินมูลค่า
ทรพัยส์ิน เป็นตน้) รวมทัง้ ความถ่ีและระยะเวลาที่ KERM ตอ้งน าสง่ขอ้มลูและเอกสารดงักลา่วใหแ้ก่ทรสัตี 
ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรสัต ์

(3) การส่งขอ้มูลของกองทรสัตใ์หท้รสัตี แต่ละฝ่ายงานพิจารณาจะจัดส่งขอ้มูลของกองทรสัตท์ี่เก่ียวขอ้งเพื่อ
รายงานตอ่ทรสัตี ทัง้นี ้ตามนโยบายของ KERM รวมถึงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
แบบแสดงรายการขอ้มลู หนงัสอืชีช้วน ระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
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2) บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากดั (BBLAM หรือ ผู้จัดการกองทรัสตร์ายที่ 2) 

ข้อมูลทั่วไป 

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

(BBL Asset Management Company Limited, “BBLAM”) 

 ใบอนุญาต ไดร้บัความเห็นชอบใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์เมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2560  

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร ์ชัน้ 7 ชัน้ 21 และชัน้ 26 ถนนสาทรใต ้

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 โทรศัพท ์ 02-674-6488 

 โทรสาร 02-679-5996 

 เว็บไซต ์ http://www.bkerreit.com/ 

 อีเมลล ์ bkerreit@bblam.co.th 

 เวลาท าการ 8.30 น. ถึง 17.00 น. 

 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท 

 ทุนช าระแล้ว 100,000,000 บาท 

 จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 1,000,000 หุน้ 

 มูลค่าที่ตราไว ้ 100.00 บาทตอ่หุน้ 

โครงสร้างการบริหารจัดการ  

1) รายชื่อผู้ถอืหุ้น )ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562) 

ล าดับ ชื่อผู้ถอืหุน้ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุน้ 

(ร้อยละ) 

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

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

3. Asia Financial Holdings Ltd. 100,000 10.00 

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

5. นายเชิดช ูโสภณพนิช 3 0.00 

6. นางวรวรรณ ธาราภมู ิ 1 0.00 
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2) โครงสร้างการจัดการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบลจ.บวัหลวง ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการบรหิารตามโครงสรา้ง ดงันี ้

 
 
3) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิท มจี านวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

1 นายสตีเฟน แทน 

Mr. Stephen Tan 

กรรมการ - Master of Business 

Administration, 

St.John’s University 

- BA Rutgers 

University 

- Executive Director, Asia 

Financial Group 

- CEO, Asia Commercial Bank 

Ltd. 

2 นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ ์

Mr. Narin 

Opamurathawong 

กรรมการ - Master of Business 

Administration in 

Finance, University of 

Chicago 

- ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

3 นางสาวสญุาณี                          

ภรูปัิญญวานิช 

Ms. Suyanee 

Puripanyawanich 

กรรมการ - ปรญิญาโท สาขา

การเงิน สถาบนั

บณัฑิตพฒันบรหิาร

ศาสตร ์

- Senior Vice President, ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

4 นายไพศาล เลศิโกวิทย ์

Mr. Paisarn Lertkowit 

กรรมการ - Master of Commerce 

, Funds Management , 

University of New 

Southwales 

- กรรมการ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 

- Dealer –  Senior  Vice President 

Treasury ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 

5 นางสาวปิยะมาศ                           

ค าไทรแกว้  

Ms. Piyamart 

Kumsaikaew 

กรรมการ - ปรญิญาเอก สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปรญิญาโท สาขา

วิศวกรรมอตุสาหการ 

Iowa State University 

- ปรญิญาตร ีสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั  

- Senior Vice President, ธนาคาร

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

6 นายโชน โสภณพนิช 

Mr. Chone 

Sophonpanich 

กรรมการ - ปรญิญาโท  Johns 

Hopkins University  

- ปรญิญาตร ีUniversity 

College London 

- กรรมการ / ที่ปรกึษาประธาน

กรรมการ บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต 

- กรมมการ / กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทยศรปีระกนัภยั 

7 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

กรรมการ / 

ประธาน

กรรมการบรหิาร 

- ปรญิญาโท  MBA 

University of North 

Texas 

- ปรญิญาตร ี

สถาปัตยกรรมศาสตร์

บณัฑิต มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

- ประธานกรรมการบรหิาร              

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม         

บวัหลวง จ ากดั       

- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร                

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั 
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ล าดับ ชื่อและสกุล ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษา ประสบการณ ์(ยอ้นหลงั 5 ปี) 

8 นายพีรพงศ ์ จิระเสวจิีนดา  

Mr. Peerapong 

Jirasevijinda 

กรรมการ / 

ประธาน 

เจา้หนา้ที่บรหิาร 

- ปรญิญาโท สาขา

การตลาดและการเงิน 

สถาบนับณัฑิต

บรหิารธุรกิจ ศศินทร ์

- ปรญิญาตร ีสาขา

การเงิน Georgia State 

University 

- กรรมการผูจ้ดัการ  

สายงาน Fund Management 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม  

บวัหลวง จ ากดั  

- EVP SSEC Asset Management 

Securities Co., Ltd.  

- Vice President บรษัิทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุรวม  บวัหลวง จ ากดั 

- Fund Manager บรษัิทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุรวม เอม็เอฟซี จ ากดั 

(มหาชน)  

- Institutional Sales Manager  

บรษัิทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

- Deal Manager บรษัิทเงินทนุ

หลกัทรพัย ์ภทัรธนกิจ จ ากดั 

9 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin 

Wattanaworakijkul 

กรรมการ - ปรญิญาโท สาขา 

การตลาดจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตร ีสาขา 

การตลาดระหวา่ง

ประเทศ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- กรรมการผูจ้ดัการ                   

สายงาน Business Distribution 

บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม 

บวัหลวง จ ากดั (ปัจจบุนั) 

- ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 

กองทนุสว่นบคุคล บรษัิทหลกัทรพัย์

จดัการกองทนุรวม เอม็เอฟซี จ ากดั 

(มหาชน) 

- หวัหนา้ฝ่ายการตลาด                                 

The Siam Industrial Credit Public 

Co Ltd. 
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4) คณะกรรมการบริหาร )Executive Board( 

คณะกรรมการบรหิาร มีจ านวนทัง้สิน้ 6 ทา่น ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

ล าดับ ชื่อและสกุล สัญชาต ิ ต าแหน่ง 

1 นางวรวรรณ ธาราภมูิ  

Mrs. Voravan Tarapoom 

ไทย ประธานกรรมการบรหิาร 

2 นายนรนิทร ์โอภามรุธาวงศ ์

Mr. Narin Opamurathawong 

ไทย กรรมการ 

3 นางสาวสญุาณี ภรูปัิญญวานิช 

Ms. Suyanee Puripanyawanich 

ไทย กรรมการ 

4 นายไพศาล เลศิโกวิทย ์

Mr. Paisarn Lertkowit 

ไทย กรรมการ 

5 นายพีรพงศ ์ จิระเสวจิีนดา  

Mr. Peerapong Jirasevijinda 

ไทย ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

6 นายวศิน วฒันวรกิจกลุ 

Mr. Wasin Wattanaworakijkul 

ไทย กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน บลจ.บวัหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต ์

 กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทน บลจ.บวัหลวง ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัต ์ไดแ้ก่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ 
นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช นายไพศาล เลิศโกวิทย์ นายนรินทร ์โอภามุรธาวงศ์ นางสาวปิยะมาศ  ค าไทรแก้ว  
นายวศิน วฒันวรกิจกลุ และนายพีรพงศ ์ จิระเสวีจินดา สองในเจ็ดคนนีล้งลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ (ก) หนา้ที่และความรบัผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท  และ (ข) หนา้ที่และความรบัผิดชอบต่อกองทรสัตภ์ายใตก้ารบริหารจัดการ โดยในสว่นของหนา้ที่
และความรับผิดชอบต่อกองทรัสตค์ณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายหน้าที่ในการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติให้กับ
คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นผูด้  าเนินการ ยกเวน้เรื่องการอนมุตัิที่เป็นไปตามประกาศ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

(ก) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อตัวบริษัท 

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมของผูถื้อหุ้น 
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ระมดัระวงั และรกัษาผลประโยชน ์และมีความรบัผิดชอบท่ีเป็นธรรมตอ่ผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ และก ากับควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการ  
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกฎระเบียบอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล ภายใตก้ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
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3. รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงผลประกอบการของบรษัิทฯ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4. ด าเนินการใหม้ีรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีประสทิธิผลและเช่ือถือได  ้

5. ควบคมุ ดแูล ใหฝ่้ายบรหิารมีการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอยา่งมีจรยิธรรม และมีความเทา่เทียมกนั 

6. มีความพรอ้มที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน  

การแตง่ตัง้กรรมการ และการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน ตลอดจนพรอ้มที่จะคดัคา้นการกระท าของกรรมการ

อื่นหรอืฝ่ายจดัการ ในกรณีที่มีความเห็นขดัแยง้ในเรือ่งที่มีผลกระทบตอ่ความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ทกุราย 

7. พิจารณาเสนอวาระการประชมุ กรณีที่เห็นวา่มีเรือ่งที่ส  าคญัที่คณะกรรมการควรพิจารณา และยงัมิไดม้ีการบรรจุ

ไวใ้นวาระการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

8. พิจารณาคดัเลือก แต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่พน้จากต าแหน่ง รวมทัง้คดัเลือก เสนอแต่งตัง้

กรรมการเพิ่มเติมตอ่ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ 

9. พิจาณาและอนุมตัิเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานที่ส  าคัญของบริษัทฯ เช่น การจ่ายประโยชนต์อบแทน  

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ การจัดประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ การคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน  

ของผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ เป็นตน้  

(ข) หน้าที่และความรับผิดชอบต่อกองทรัสต ์

1. ก าหนดนโยบายที่ส  าคัญของกองทรสัต ์ไดแ้ก่ นโยบายการลงทุน การใหเ้ช่าทรพัยส์ิน การคัดเลือกผูบ้ริหาร  

อสงัหารมิทรพัย ์เป็นตน้ 

2. ดูแลจัดการให้ผู้บริหารมีการรายงานผลประกอบการของกองทรัสต์ รวมทั้งรายงานประเด็นต่างๆ  

ที่ส  าคญัตอ่คณะกรรมการในทกุๆ ไตรมาส หรือในเวลาอนัสมควร 

3. พิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการตามประกาศที่เก่ียวกบัการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต์

การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์ และการเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน  

ตามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งนัน้ๆ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีง 

4. พิจารณาอนมุตัิแนวทางด าเนินการเพื่อบรหิารความเสีย่งตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักองทรสัต์ 

5. ดูแลให้กองทรัสต์มีการควบคุมภายในที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระบบการควบคุมภายใน  

ของกองทรสัต ์

6. หากกรรมการรับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยทรัสต์  

ของกองทรสัต ์กรรมการจะตอ้งระงับการซือ้ขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตใ์นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่  

ขอ้มลูในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูที่เป็นสาระส าคัญนัน้ต่อบคุคลอื่น โดยผูฝ่้าฝืน

อาจไดร้บัโทษตามกฎหมาย 
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5.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยตวัแทนจากหนว่ยงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.    กรรมการบรษัิท 1 ราย       ประธาน 

2.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Risk Management     กรรมการและเลขานกุาร 

3.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Compliance & Legal    กรรมการ 

4.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Research & Portfolio Solutions   กรรมการ 

5.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Business Distribution    กรรมการ 

6.    หวัหนา้ฝ่ายงาน Operation & System     กรรมการ 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมีหนา้ที่ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษัิท 
ควบคุมใหร้ะบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีกลไกดา้นการบ่งชี ้ การวดั การควบคุม และการติดตามความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ดูแล ติดตามและประเมินผลกระบวนการบริหารความสี่ยงของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งโดยรวม ซึง่ตอ้งครอบคลมุถงึความเสีย่งประเภทตา่งๆ ท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ ความ
เสีย่งดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นตลาด ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่ง และความเสีย่งดา้นปฏิบตัิการ เป็นตน้ 

2. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ ์โดยใหค้รอบคลมุถึงการควบคมุ ติดตาม 
ประเมินผลการบรหิารความเสีย่ง และดแูลปรมิาณความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

3. ควบคมุ ติดตาม ประเมินผลการบรหิารความเสีย่ง  และทบทวนแนวทางการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงก าหนด
มาตรการการควบคมุความเสีย่ง และระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได ้ 

4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและ
การปฏิบตัิตามนโยบายที่ก าหนด 

5. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและหลกัเกณฑก์ารบรหิารความเสีย่งที่ก าหนด 
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6.) คณะกรรมการตรวจสอบ (Internal Audit Committee) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย กรรมการบรษัิทอยา่งนอ้ย 2 ทา่น  

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1. รายงานทางการเงิน  
1.1. สอบทานใหม้ีรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละเป็นไปตามหลกัการบัญชีที่

รบัรองทั่วไป  
1.2. สอบทานกบัผูส้อบบญัชีถึงประเด็นส าคญัๆ อนัอาจกระทบตอ่ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินท่ี

มีสาระส าคญั  
1.3. สอบทานการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือ รายการที่อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชนใ์หม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 
2. การควบคมุภายใน 

2.1 สอบทานและประเมินประสทิธิภาพของระบบการควบคมุภายใน รวมถึงการควบคมุภายในส าหรบัการ
จดัท ารายงานทางการเงิน  

2.2 สอบทานเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบ
บญัชีเสนอนัน้ฝ่ายบรหิารไดน้ าไปปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ 

3. การตรวจสอบภายใน 
3.1 สอบทานและอนมุตัิกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายในและแผนงานตรวจสอบประจ าปี ตลอดจนบคุลากร

และทรพัยากรที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงาน 
3.2 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าปฏิบตัิงานไดอ้ย่าง

เป็นอิสระและเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
3.3 ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย หรือเลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของ

ผูบ้รหิารสงูสดุฝ่ายตรวจสอบ  
4. การปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

4.1 รบัทราบประเด็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานในองคก์ร ตามการตรวจของฝ่าย
ก ากบัการปฏิบตัิงาน 

4.2 สอบทาน และติดตามผลการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งที่ตรวจพบโดยองคก์รที่มีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลบรษัิท  
5. การบรหิารความเสีย่ง 

5.1 รบัทราบใหบ้ริษัทมีมาตรการและระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการประเมินและการบริหาร
ความเสีย่งที่เหมาะสม 

6. ความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 
6.1 ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
6.2 สอบทานและประเมินกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ และน าเสนอขออนมุตัิจาก

คณะกรรมการบรษัิทเมื่อมีการแกไ้ข 



สว่นที่ 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 3 หนา้ 30  
 

6.3 ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบือ้งตน้ เมื่อไดร้บัแจง้พฤติการอนัควรสงสยัจากผูส้อบบญัชีเก่ียวกับการทุจริต 
หรอืฝ่าฝืนกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและผูบ้ริหาร ตามมาตรา 89/25 ของ 
พรบ.หลกัทรพัย ์และแจง้ผลใหผู้ส้อบบญัชีและส านกังาน ก.ล.ต.ทราบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด 

 

7.) คณะกรรมการการลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Committee, REITCOM) 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการการลงทุนด้านอสงัหาริมทรพัย ์ 

 คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหาริมทรพัย ์เป็นคณะกรรมการที่จดัตัง้ขึน้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 
3/2559 เมื่อวนัที่ 7 กันยายน พ.ศ.  2559 โดยไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ใหท้ าหนา้ที่หลกัในการพิจารณา
ทบทวนและอนุมตัิการเขา้ท ารายการเก่ียวกับการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัและอุปกรณข์องกองทรสัต์  การจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต ์และการเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
รวมถึงการพิจารณา ทบทวนและอนมุตัิการเขา้ท ารายการอื่นๆ ที่มีนยัส าคญัต่อการบริหารจดัการกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑ์
และกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ปัจจุบนัคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหาริมทรพัย์ ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุิในดา้นต่างๆ  โดยประกอบดว้ย
กรรมการจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 5 ท่าน ดังนี ้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงาน                     
Real Estate & Infrastructure Investment และกรรมการโดยการแต่งตัง้ อีกอย่างนอ้ย 1 ท่าน แต่ไม่เกิน 3 ท่าน  ทัง้นี ้
คณะกรรมการชดุนี ้ตอ้งประกอบดว้ย กรรมการบรษัิท ไมน่อ้ยกวา่ 1 ทา่น 

บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัย ์มีดงัตอ่ไปนี ้

1. ท าหนา้ที่ทบทวนและอนุมตัิ กลยุทธ์การลงทุน นโยบายการจัดการ รวมถึงโครงสรา้งเงินทุน ของกองทรสัต์
ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิท 

2. ท าหนา้ที่ทบทวนและอนมุตัิ กรอบการปฏิบตัิงานของสว่นงานผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3. ก ากบัดแูล การด าเนินงานของกองทรสัตภ์ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัท ใหม้ีกลยทุธก์ารลงทนุ นโยบาย
การจดัการ รวมถึงโครงสรา้งเงินทนุ เป็นไปตามที่ไดอ้นมุตัิไว ้

4. ติดตามและควบคมุการปฏิบตัิงานของกองทรสัตใ์หอ้ยู่ภายในกรอบของหลกัเกณฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
กรอบการปฏิบตัิงานท่ีไดอ้นมุตัิไว ้

5. ท าหนา้ที่ทบทวนและอนุมตัิ ขอ้เสนอดา้นการลงทุนที่ส  าคญั 3 เรื่อง ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
บรษัิท ดงันี ้

 (1) การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต ์ 

 (2) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ินหลกัและอปุกรณข์องกองทรสัต ์ 

 (3) การเขา้ท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ภายใตก้ารบรหิารจดัการของบรษัิท  
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6. ท าหน้าที่ในการรายงานเรื่องหรือการเข้าท ารายการที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรัสต์ 
ใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 

7. ท าหนา้ที่อนมุตัิแต่งตัง้ผูร้บัมอบหมายงานภายนอก ไดแ้ก่ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผูร้บัประกนัการจดัจ าหน่าย 
และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

8. ท าหน้าที่อนุมัติการก าหนดงบประมาณประจ าปี ตามขั้นตอนการก าหนดงบประมาณในการบริหาร
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัต ์

9. ท าหนา้ที่การอนมุตัิการเพิ่มทนุ การกูย้ืม และการออกหุน้กู ้ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุส าหรบักองทรสัต ์

10. ท าหนา้ที่การติดตามรายงานผลการจัดการกับเรื่องรอ้งเรียน และขอ้พิพาทที่เกิดขึน้จากส่วนงานผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์รวมถึงรว่มพิจารณาแนวทางแกไ้ขหากมีขอ้รอ้งเรยีน และขอ้พิพาทท่ีมีนยัส าคญั  

11. ท าหนา้ที่อนุมัติการเขา้ท ารายการอื่นๆ ที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละ  
กฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การอนมุตัิการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

 
การบริหารจัดการ 

บลจ.บวัหลวง มีจ านวน 7 ฝ่ายงาน ที่ปฏิบตัิหนา้ที่ในการสนบัสนนุงานที่เก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ มีขอบเขต
และหนา้ที่ความรบัผิดชอบซึง่สามารถสรุปได ้ดงันี ้

1.) ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment 

ฝ่ายงาน Real Estate and Infrastructure Investment เป็นฝ่ายงานที่มีหวัหนา้ฝ่ายงาน (Head of Real Estate 
and Infrastructure Investment) เป็นผูค้วบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของแตล่ะสว่นงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายการปฏิบตัิงานที่
ไดก้ าหนดไว ้ซึง่ประกอบดว้ย 3 สว่นงาน คือ   

1. สว่นงาน Infrastructure Fund 

2. สว่นงาน Property Fund 

3. สว่นงาน Real Estate Investment Trust (REIT) ซึง่เป็นสว่นงานท่ีท าหนา้ที่หลกัในการรบัผิดชอบในการบรหิาร
จดัการกองทรสัต ์ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์

2.) ฝ่ายงาน Compliance & Legal 

 ฝ่ายงาน Compliance & Legal มีหนา้ที่ตรวจสอบการท างานในหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละก ากับใหก้าร
ท างานของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดตามหลกัการไวว้างใจไดเ้ช่นการจดัตัง้กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นกฎหมายทั่วไป 

3.) ฝ่ายงาน Operation & System 

ฝ่ายงาน Operation & System มีหนา้ที่จดัเตรียมระบบการจดัสรรหน่วยทรสัตก์ารจองซือ้หน่วยทรสัตร์วมทัง้งาน
บญัชีการเงินของกองทรสัตใ์นสว่นท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตร์บัผิดชอบ 
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4.) ฝ่ายงาน Product Management 

ฝ่ายงาน Product Management มีหนา้ที่รว่มจดัเตรียมเอกสารยื่นจดัตัง้และเสนอขายหน่วยทรสัต ์การจดัพิมพใ์บ
จองซือ้และใบหนว่ยทรสัต ์หนงัสอืชีช้วน และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง มีหนา้ที่รว่มวางแผน จดัเตรยีม และด าเนินการ
งานโฆษณาประชาสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกบังานจดัการกองทรสัต ์เช่น สือ่โฆษณา งานประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และงานโฆษณา
ประชาสนัธอ์ื่นๆ ที่ไดร้บัการรอ้งขอเป็นครัง้คราว เป็นตน้ 

5.) ฝ่ายงาน Risk Management 

ฝ่ายงาน Risk Management มีหน้าที่บริหารความเสี่ยงน าเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการบรษัิทฯเพื่อพิจารณาและอนมุตัิน  ากรอบการบรหิารความเสีย่งไปใชเ้ป็นพืน้ฐาน
และแนวทางในการประเมินและรายงานความเสีย่ง และถ่ายทอดใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบ 

6.) ฝ่ายงาน Internal Audit 

 ฝ่ายงาน Internal Audit  ท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบตัิงานดา้นตา่งๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

7.) ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support  

ฝ่ายงาน HR Strategy & Service Support ท าหนา้ที่รว่มวางแผน ประสานงาน และด าเนินการงานดา้นทรพัยากร
บคุคล รายละเอียดบคุลากรและผูร้บัผิดชอบในการบรหิารจดัการกองทรสัตข์องหนว่ยงานตา่งๆ ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 
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2.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต ์ 

 ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการดูแลและจัดการกองทรัสต์ซึ่งรวมถึงการลงทุน  
ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ และควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager)  
โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ ในการด า เนินการใดๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากทรัสตี  และตามที่ก าหนด  
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

1.) หน้าที่โดยทั่วไป 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์หรือตามที่กฎหมาย และประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์ซึง่รวมถึงการลงทนุในทรพัยส์นิของกองทรสัต  ์

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ซึง่รวมถึง 

(ก) ดแูลจดัการกองทรสัตใ์นสว่นท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึง่รวมถึงการลงทนุ การกูย้ืมเงินและก่อ

ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าท าสัญญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรสัต ์ทัง้นี ้ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเทา่ที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแตง่ตัง้

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบไุว ้

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

หลกัทรพัย ์และขอ้มลูอื่นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

(ค) จดัท าและจดัเก็บขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ การควบคมุภายใน และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักองทรสัต์ โดยเมื่อมีเหตผุลอนัสมควรและไม่กระทบต่อการด าเนินงาน

ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หากทรสัตีจะตรวจสอบการจดัการในเรื่องใด ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ให้

ความร่วมมือและน าส่งขอ้มูลและเอกสารหลกัฐาน รวมทัง้ใหเ้ขา้ไปตรวจสอบในสถานที่ตัง้ของ

อสงัหารมิทรพัยต์ามที่ทรสัตีรอ้งขอ เพื่อใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบใหม้ั่นใจไดว้า่ ผูจ้ดัการกองทรสัต์

ไมไ่ดป้ฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือไม่รกัษาประโยชนข์องผูถื้อ

หนว่ยทรสัต ์

(ง) จดัท าและจดัส่งขอ้มูลเอกสารต่าง ๆ พรอ้มทัง้รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ ที่

เก่ียวกับการจัดโครงสรา้งรายได้ของกองทรัสต ์วิธีการให้เช่าการจัดหาและการจัดเก็บรายได ้

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากกองทรัสต์ สัญญาที่ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ท าในนาม

กองทรสัตก์บับรษัิทหรอืบคุคลตา่ง ๆ นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีตอ้งประสานงานและ

ท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัลกัษณะของขอ้มลู เอกสารหลกัฐานประกอบการท าธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ 

รวมทัง้ความถ่ีและระยะเวลาที่ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งน าสง่ขอ้มลูและเอกสารดงักลา่วใหแ้ก่ทรสัตี 
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ทัง้นี ้เพื่อประโยชนใ์นการก ากบัดแูลและตรวจสอบการด าเนินงานของกองทรสัต  ์

(จ) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบ้คุคลอื่นรบัด าเนินการในงานท่ีอยูใ่นความรบัผิดชอบของ

ตน ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่คดัเลือกผูร้บัด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจน

ก ากับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูร้บัด าเนินการ ทัง้นี ้การมอบหมายให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทนนั้นจะต้องไม่มีสาระที่ขัดหรือแย้งกับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึง

กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งอื่นอยา่งมีนยัส าคญั 

(ฉ) จดัใหม้ีการประกนัภยักบัผูร้บัประกนัภยัที่ทรสัตียอมรบัเพื่อประกนัภยัความรบัผิดที่อาจเกิดขึน้จาก

การด าเนินธุรกิจหรอืการปฏิบตัิงานของตนในฐานะเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของตน ตลอดระยะเวลาที่ไดร้บัความเห็นชอบเป็นผูจ้ัดการ

กองทรสัต ์แต่ทัง้นี ้ไม่รวมถึงความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากการที่ผูจ้ัดการกองทรสัต ์

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีเจตนากระท าละเมิดตอ่บคุคลภายนอกนัน้ 

หรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงจนเป็นผลละเมิดต่อบคุคลภายนอกนัน้ อนึ่ง วงเงินประกนัภยัให้

เป็นไปตามที่ทรสัตีและผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ห็นรว่มกนัวา่เพียงพอและเหมาะสม 

(ช) ในการท าธุรกรรมเก่ียวกับอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งด าเนินการเพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการจ าหน่าย จ่าย โอน อสังหาริมทรัพย์ หรือการเข้าท าสัญญาที่ เ ก่ียวเนื่องกับ

อสงัหาริมทรพัย ์เพื่อกองทรสัต ์เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และเพื่อให้

มั่นใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างนอ้ยตอ้งมี

การประเมินความพรอ้มของตนเองในการบริหารการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ ก่อนรบัเป็น

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือก่อนลงทนุเพิ่มเติมในอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวเพื่อกองทรสัต ์แลว้แต่กรณี 

รวมถึงการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน (การท า Due 

Diligence)อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงดา้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทนุใน

อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัใหม้ีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดว้ย ทัง้นี ้ความเสี่ยงดงักลา่ว

ใหห้มายความรวมถึง ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการพัฒนาหรือก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัย ์(ถา้มี) เช่น 

ความเสีย่งที่อาจเกิดจากการก่อสรา้งลา่ชา้ และการไม่สามารถจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัย์

ได ้เป็นตน้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหรอือสงัหาริมทรพัย์

ที่กองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติม ในกรณีการเพิ่มทนุของกองทรสัตเ์พื่อลงทนุในอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม 

ภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่ก่อตั้งกองทรสัตแ์ลว้เสร็จส าหรบัในกรณีที่เป็นการเสนอขาย

หนว่ยทรสัตค์รัง้แรกและยงัไมไ่ดจ้ดัตัง้กองทรสัต ์หรอืนบัแตว่นัท่ีปิดการเสนอขายหนว่ยทรสัตใ์นกรณี

ที่เป็นการเสนอขายหนว่ยทรสัตเ์พื่อการเพิ่มทนุของภายหลงัการจดัตัง้กองทรสัตแ์ลว้ 

(ซ) จดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตต์ามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยอาจเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
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(Proxy) จากผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พื่อใชส้ทิธิในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เฉพาะในวาระการประชุมที่

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ในวาระการประชุมที่ผูจ้ดัการกองทรสัต์

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ ทรสัตีอาจเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ทน

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการ

กองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ใชค้วามรอบคอบและระมดัระวงัในการด าเนินการเพื่อป้องกนั

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งไม่

มีผลประโยชนอ์ื่นท่ีอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์และหากมีกรณีที่อาจก่อใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ้งสามารถแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรบัใหก้าร

จดัการกองทรสัตด์  าเนินไปในลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรสัต ์และเป็นไปตาม

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

2.) หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสตแ์ละทรัพยส์ินของกองทรัสต ์

1. เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไปอย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ และสญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้เป็นการรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 

ผูจ้ัดการกองทรสัตต์้องจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธิภาพ และสามารถรองรบังานในความรบัผิดชอบไดอ้ย่างครบถว้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุ

เรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรสัต ์การจดัโครงสรา้งเงินทนุของกองทรสัต ์การตดัสินใจ

ลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์การพิจารณาคดัเลือกการลงทนุ และการก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์น

การจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อใหก้ารจดัการลงทนุตามที่ไดร้บัมอบหมายเป็นไปดว้ย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกับนโยบายการลงทุนตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไป

ตามที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด ตลอดจนเพื่อรกัษาประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผู้

ถือหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม 

(2) การบริหารและจดัการความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับการดแูลจัดการกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัมอบหมาย 

เพื่อใหส้ามารถปอ้งกนัและจดัการความเสีย่งไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อ

หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม 

(3) การจัดการความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างกองทรสัตก์ับ
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ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทาง

ด าเนินการเพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัตห์รือผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมเมื่อเกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้ 

(4) การคัดเลือกบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้ร ับมอบหมายในงานที่เ ก่ียวข้องกับการ

ด าเนินการของกองทรสัต ์(ถา้มี) เพื่อใหม้ีผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ และมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม

กบังานที่จะปฏิบตัิและเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศที่ เก่ียวขอ้ง สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

และสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ าหนด 

(5) การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและบุคลากรของผู้จัดการกองทรัสต์ รวมทั้งการ

ตรวจสอบดแูลผูร้บัมอบหมายในงานที่เก่ียวกบัการจดัการกองทรสัตเ์พื่อใหเ้ป็นไปตามที่สญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์แตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(6) การเปิดเผยขอ้มลูที่ครบถว้นถกูตอ้งและเพียงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

แตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(7) การปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนนุ (Back Office) 

(8) การตรวจสอบและควบคมุภายใน 

(9) การติดตอ่สือ่สารกบัผูล้งทนุและการจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูล้งทนุ 

(10) การจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย 

ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ

เป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 2 นี ้

2. การจดัใหม้ีระบบงานที่กลา่วมาขา้งตน้ทัง้หมดนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเป็นผูร้บั

ด าเนินการในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดเ้ท่าที่จ  าเป็นเพื่อสง่เสริมให้

การประกอบธุรกิจเป็นไปอยา่งคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหนา้ที่ของ

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) มีมาตรการรองรบัใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่องในกรณีที่ผูร้บัด าเนินการไม่สามารถ

ด าเนินการตอ่ไปได ้

(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยส์นิอื่นของกองทรสัตต์อ้งมอบหมายใหก้บั

ผูท้ี่สามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 



สว่นที่ 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

สว่นที่ 3 หนา้ 37  
 

การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการตามขา้งตน้ ตอ้งมิใช่การมอบหมายระบบและงานตามขอ้ 1 

(1) (2) (3) (4) และ )9(   

3. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งบริหารจดัการกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดแห่งสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัตแ์ละหนงัสือชีช้วน

การเสนอขายหนว่ยทรสัต ์และดแูลรกัษาประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

ทัง้นี ้หากทรสัตีในฐานะทรสัตีของกองทรสัตไ์ดเ้ขา้ท าสญัญาใด ๆ กบับคุคลภายนอก (เช่น สญัญากูเ้งิน

ที่ทรัสตีในฐานะทรสัตีของกองทรัสตเ์ขา้ท ากับผูใ้หกู้้ เป็นตน้ ) ซึ่งสญัญาดังกล่าวก าหนดให้ทรสัตีใน

ฐานะทรสัตีของกองทรสัตม์ีหนา้ที่ตอ้งปฏิบตัิตามสญัญาดงักลา่วซึ่งอาจสง่ผลต่อการด าเนินงานในการ

บริหารจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสตีแจ้งข้อก าหนดและเง่ือนไขตามสัญญาที่

กองทรสัตม์ีความผกูพนักบับคุคลภายนอกและอาจสง่ผลตอ่การด าเนินงานในการบรหิารจดัการกองทรสัต์

ของผูจ้ดัการกองทรสัตใ์หแ้กผู่จ้ดัการกองทรสัตท์ราบ เมื่อผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้บัหนงัสอืดงักลา่วจากทรสั

ตีแลว้ ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตถื์อปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขตามที่ทรสัตีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัน้ ทัง้นี ้

เพื่อมิใหก้องทรสัตก์ระท าผิดสญัญาใด ๆ ท่ีกองทรสัตเ์ขา้ท าไว ้

4. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท์ี่จะใหก้องทรสัตไ์ป

ลงทนุดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั โดยตอ้งบนัทกึและจดัเก็บขอ้มลูรวมทัง้เอกสาร หลกัฐานเก่ียวกบั

การคดัเลือก การตรวจสอบ และการตดัสินใจที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนในทรพัยส์ินใดทรพัยส์ินหนึ่งใหแ้ก่

กองทรสัตไ์วด้ว้ย ทัง้นี ้การคดัเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสงัหาริมทรพัยท์ี่จะใหก้องทรสัตไ์ป

ลงทนุตามสญัญาขอ้นีน้ัน้ ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตป์ฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในการจดัการกองทนุและทรสัตท์ี่

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

ยดึถือและปฏิบตัิตามเป็นมาตรฐานขัน้ต ่าในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และตามที่ก าหนดใน

สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

5. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการต่าง ๆ ใหม้ั่นใจไดว้่าไดจ้ดัการดา้นการเงินและมลูค่าเชิงเศรษฐกิจของ

สนิทรพัยข์องกองทรสัตอ์ยา่งมืออาชีพและเป็นไปเพื่อประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์เช่น  

(1) ก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง

กบัขอ้ผกูพนัท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์

และหนงัสอืชีช้วน 

(2) ดแูลจดัการกองทรสัตใ์นสว่นที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทนุ การกูย้ืมเงินและ

ก่อภาระผูกพันแก่ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์การเขา้ท าสญัญา และการด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อ

กองทรัสต์ ทั้งนีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขเท่าที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ แบบแสดง
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รายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์และหนงัสอืชีช้วนไดร้ะบไุว  ้

(3) ลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี่ตรงกับวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทรสัต ์และเป็นไปตามสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน หลกัเกณฑท์ี่ก าหนด

ในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และค าสั่งที่เก่ียวขอ้งอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. จะประกาศก าหนด 

(4) บรหิารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์

(5) พิจารณาการจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

(6) จดัใหม้ีการประกนัภยัตลอดเวลาที่กองทรสัตล์งทนุในทรพัยส์ินหลกัเพื่อคุม้ครองความเสียหายที่

อาจเกิดขึน้กบัทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุถึงการประกนัวินาศภยัที่

อาจเกิดขึน้กับอสังหาริมทรัพย์ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption 

Insurance) และการประกนัภยัส าหรบัความรบัผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสียหาย

จากทรพัยส์ินหลกัหรือจากการด าเนินการในทรพัยส์ินหลกั ในวงเงินที่ทรสัตีเห็นว่าเพียงพอและ

เหมาะสม โดยระบใุหก้องทรสัตเ์ป็นผูร้บัผลประโยชนใ์นการประกนัภยัดงักลา่ว (เวน้แตใ่นกรณีการ

ประกนัภยัความรบัผิดตอ่บคุคลภายนอก) ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทนุเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสิทธิการเช่า

ในอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจว่า

ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุมีการประกนัภยัในวงเงินท่ีเหมาะสม และหากกองทรสัตม์ิไดเ้ป็นผูร้บั

ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัในการประกนัภยัดงักลา่ว เนื่องจากเหตใุด ๆ เช่น การเขา้เป็นผูร้บั

ผลประโยชนแ์ละผูเ้อาประกนัภยัดงักลา่วขดักบัขอ้ก าหนดในสญัญาเช่าหลกั ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะ

ด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจวา่มมีาตรการหรอืกลไกที่เหมาะสมเพียงพอในการน าเงินคา่สนิไหมทดแทน

มาสรา้งทรพัยส์ินที่กองทรสัตล์งทุนขึน้ใหม่เพื่อใหห้าประโยชนไ์ดต้่อไป และ/หรือ ชดเชยใหแ้ก่

กองทรสัตส์  าหรบัการขาดประโยชนใ์นการครอบครองทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

(7) ควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่าปฏิบตัิตามสญัญาเช่าและสญัญาบรกิาร 

(8) ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งที่ใชบ้งัคบักบัอสงัหาริมทรพัยท์ี่

กองทรสัตไ์ดล้งทนุ ตลอดจนดแูลและด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้า่อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตไ์ดล้งทนุ

นัน้ ไม่ถกูน าไปใชใ้นการประกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนไม่ให้

เช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยัวา่จะน าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปใชป้ระกอบธุรกิจที่

ขดัตอ่ศีลธรรมหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย โดยการใหเ้ช่าในแต่ละครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จดั

ใหม้ีขอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถเลิกสญัญาเช่าไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่าน าอสงัหาริมทรพัยไ์ป

ใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 
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(9) จดัการและบรหิารพืน้ท่ีส  าหรบัใหบ้รกิารและพืน้ท่ีใหเ้ช่า เช่น ควบคมุดแูลใหม้ีการใชบ้รกิารพืน้ท่ีใน

อตัราการเช่าที่สงูและเหมาะสมตามสภาวะตลาด และดูแลการปลอ่ยเช่าใหม้ีการต่อสญัญาเช่า

อย่างต่อเนื่อง หรือมีอตัราพืน้ที่ว่างต ่า เจรจาต่อรองกบัผูเ้ช่าเก่ียวกบัสญัญาเช่า ทบทวนอตัราค่า

เช่า บอกเลิกหรือต่ออายุสญัญาเช่าส าหรบัการเช่าระยะยาว เป็นตน้ ทัง้นี ้จะตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดในสญัญากูย้ืมที่กองทรสัตเ์ป็นคู่สญัญา (ถา้มี) และไม่เป็นการตัดสิทธิทรสัตีในการ

เรียกรอ้งค่าเสียหายที่เกิดขึน้กับกองทรสัตห์ากปรากฏว่าผูจ้ัดการกองทรสัตด์  าเนินการเขา้ท า

สญัญาเช่าดงักลา่วโดยไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดในสญัญากูย้ืมที่กองทรสัตเ์ป็นคูส่ญัญา 

(10) ประเมินผลการปลอ่ยเช่าและการใหบ้ริการในอดีต เพื่อก าหนดเง่ือนไขในการปลอ่ยเช่าและการ

ใหบ้ริการ และจดัท าสญัญาเช่าและสญัญาใหบ้ริการใหเ้หมาะสม และประเมินผลความถูกตอ้ง 

การติดตามเรยีกเก็บรายได ้คา่เช่า คา่ใชจ้่าย เพื่อบนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูหรือตดัหนีส้ญู หรือ

บนัทกึหนีส้ญูรบัคืน (ในกรณีที่เรยีกเก็บเงินไดภ้ายหลงัตดัหนีส้ญู) 

(11) จดัใหม้ีระบบดแูลรกัษาความปลอดภยัของอาคารสิง่ปลกูสรา้งที่กองทรสัตไ์ดล้งทนุ เช่น ระบบแจง้

เตือนไฟไหม ้ระบบการติดตอ่สือ่สาร และการจดัการเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

(12) ก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงานในการบรหิาร บ ารุงรกัษา และปรบัปรุงอาคารสิง่ปลกูสรา้ง

ที่กองทรสัตไ์ดล้งทนุ 

6. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่ากองทรสัตม์ีกรรมสิทธ์ิ และ/หรือ สิทธิในอสงัหาริมทรพัยท์ี่

กองทรสัตล์งทนุโดยถกูตอ้ง รวมทัง้สญัญาต่าง ๆ ที่กองทรสัตเ์ขา้ไปเป็นคู่สญัญามีการจดัท าโดยถกูตอ้ง

ตามกฎหมาย และมีผลผกูพนัหรอืสามารถใชบ้งัคบัไดต้ามเง่ือนไขที่ก าหนดในสญัญาดงักลา่ว 

7. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีระบบในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐานทัง้หมดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน

ของกองทรัสตแ์ละบริษัทที่กองทรสัต์เข้าลงทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หน่วยทรสัต์ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนังสือชีช้วน รายงานประจ าปีของ

กองทรสัต ์งบการเงินและเอกสารประกอบการบนัทึกบัญชีของกองทรสัตแ์ละบริษัทที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ 

และการปฏิบตัิตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบักบักองทรสัตแ์ละทรพัยส์ินที่ลงทุน 

โดยเก็บรกัษาขอ้มูลและเอกสารดงักลา่วใหถ้กูตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลา

อยา่งนอ้ย 5 (หา้) ปีนบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าเอกสารหรอืขอ้มลูดงักลา่ว 

8. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัท าและเผยแพรง่บการเงิน รายงานประจ าปี และขอ้มลูอื่นใดเก่ียวกบักองทรสัต  ์

ใหถ้กูตอ้งครบถว้นและเผยแพรภ่ายในระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รวมทัง้กฎหมายและประกาศ

ที่เก่ียวขอ้ง 
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ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมถึงกรรมการและผูบ้รหิารของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ซึ่งมีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการจัดท าและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับกองทรสัต ์ตอ้งรบัผิดชอบร่วมกนัในเนือ้หา

ขอ้มลูที่ประกาศหรือเผยแพรต่่อผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทนุทั่วไป โดยตอ้งจดัใหม้ีระบบการตรวจสอบที่

ท าใหม้ั่นใจไดว้่า ขอ้มูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนังสือชีช้วน 

หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เอกสารโฆษณา ประกาศสิ่งตีพิมพ ์หรือเอกสารเผยแพรอ่ื่นใดไดร้บั

การตรวจสอบว่า มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั ไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ใหท้ราบ หรือไม่มี

ขอ้ความที่อาจท าใหส้  าคญัผิดเก่ียวกบัการด าเนินงานหรอืฐานะทางการเงินของกองทรสัต ์และไดใ้หข้อ้มลู

ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนแลว้ รวมทัง้เป็นไปตามสัญญาก่อตัง้ทรสัต์ กฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้งแลว้ 

9. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งดแูลใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตไ์ดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอ ก่อนที่จะใชส้ิทธิ

ออกเสยีงในการอนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ รวมทัง้ไดร้บัขอ้มลูนัน้ลว่งหนา้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ 

ทรสัต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหน่วยทรสัต ์หนงัสือชีช้วน รวมถึงกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวขอ้ง 

10. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งควบคมุดแูลใหก้องทรสัตป์ฏิบตัิเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรือ

แนวทางปฏิบตัิที่ออกโดยหน่วยงานของรฐัหรือองคก์รก ากบัดูแลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ

กองทรสัต ์

11. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ท

รสัต ์กล่าวคือไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 (เกา้สิบ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี ซึ่งหมายถึง 

ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมิน

คา่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่นตามแนวทางของส านกังาน ก.ล.ต. 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรสัต ์

(2) การหักดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของ

กองทรสัตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบไุวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์และหนงัสือชี ้

ชวนหรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แตก่รณี 

นอกจากนี ้ใหร้วมถึงเง่ือนไขเพิ่มเตมิตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยจะจ่ายภายใน 90 (เกา้สบิ) 

วนันบัแต่วนัสิน้รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชนต์อบแทนนัน้ แลว้แต่กรณี แต่

อยา่งไรก็ดี ในกรณีที่กองทรสัตย์งัมียอดขาดทนุสะสมอยูจ่ะไมจ่่ายประโยชนต์อบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต์ 

12. ในกรณีที่สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรสัตส์ามารถเบิกจ่ายทรพัยส์ินของกองทรสัตไ์ด ้การ
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เบิกจ่ายดงักลา่วจะกระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัและ

บญัชีเงินสด (Petty Cash) ภายใตว้งเงินท่ีไดร้บัการอนมุตัิจากทรสัตีในการเบิกคา่ใชจ้่ายจากกองทรสัต ์ซึง่

ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจจากทรสัตีในการลงนามแทนทรสัตีตามที่ไดร้บัการอนุมัติ

จากทรัสตี และผู้จัดการกองทรสัต์สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 3 (สาม) ครัง้ต่อเดือน โดยใหผู้้จัดการ

กองทรสัตจ์ดัท าและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายใหแ้ก่ทรสัตีเพื่อใหท้รสัตีสามารถตรวจสอบรายการดงักลา่ว

ไดภ้ายในระยะเวลาที่ทรสัตีเห็นสมควร พรอ้มทัง้จดัสง่ใบแจง้หนี ้(Invoice) ใบเสรจ็รบัเงิน (Receipt) และ/

หรอื หลกัฐานแสดงรายละเอียดซึ่งเก่ียวกบัรายการค่าใชจ้่ายดงักลา่วมายงัทรสัตี โดยทรสัตีซึ่งกระท าใน

นามของกองทรสัตจ์ะตรวจพิจารณาและช าระเงินเขา้บญัชีเพื่อการด าเนินงานประจ าวนัภายใน 7 (เจ็ด) 

วนัท าการนบัแตว่นัท่ีทรสัตีไดร้บัเอกสารหลกัฐานดงักลา่วครบถว้น 

ทัง้นี ้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่เก็บรกัษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ

กองทรสัต ์ซึง่รวมถึงเอกสารประกอบยนืยนัการจ่ายเงินสดยอ่ยตา่ง ๆ และตน้ฉบบัใบเสรจ็รบัเงินคา่ใชจ้่าย

ตา่ง ๆ เป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 (หา้) ปี นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดัท าเอกสารกลา่วใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณ ์

ครบถว้น และพรอ้มใหท้รสัตีตรวจสอบ 

ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีอาจรว่มกนัพิจารณาปรบัขยาย หรอืลดวงเงินส าหรบับญัชีเพื่อการด าเนินงาน

ประจ าวนัและบญัชีเงินสด (Petty Cash) ขา้งตน้ได ้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการด าเนนิงานของ

กองทรสัต ์เพื่อประโยชนท์ีด่ีที่สดุของกองทรสัต ์

13. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการจดัท า และ/หรือ จดัสง่และรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบั

การบริหารจดัการกองทรสัตซ์ึ่งอยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการกองทรสัตต์ามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์สญัญาก่อตัง้ทรสัต์ และกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งหรือตามที่ทรสัตีเห็นสมควร ให้

แก่ทรสัตี และ/หรอื ส  านกังาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงขอ้มลูเก่ียวกบัการค านวณมลูคา่ทรพัยส์นิ

สทุธิ (NAV) รายงานประเมินมลูคา่อสงัหารมิทรพัย ์

14. ในกรณีที่ทรพัยส์นิของกองทรสัตส์ญูหาย ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ตอ้งด าเนินการใด ๆ เพื่อติดตามเอา

คืนซึง่ทรพัยส์นิดงักลา่วใหก้ลบัมาอยูใ่นความครอบครองของกองทรสัตด์งัเดิม 

15. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ตรวจตราและด าเนินการใด ๆ ตามสมควรเพื่อใหส้ดัส่วนการกู้ยืมเงินของ

กองทรสัต ์เป็นไปตามเง่ือนไขของสญัญาเงินกูแ้ละสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์ามที่ประกาศ ทจ. 49/2555 

หรอืกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

16. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัเตรยีมแผนเรือ่งการกูย้ืมเงินใหแ้ก่กองทรสัต ์ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) จดัเตรยีมแผนเรือ่งการกูย้ืมเงินระยะยาวเพื่อใชใ้นการช าระหนีเ้งินกูเ้ดิม (Refinancing) ก่อนที่หนี ้

เงินกูต้ามสญัญาเงินกูร้ะยะยาวที่ยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูจ่ะถึงก าหนดช าระอยา่งนอ้ย 1 (หนึง่) ปี 
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(2) จัดเตรียมแผนเรื่องการทบทวนวงเงินหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อใช้ในการด าเนินการในกิจการ 

(Working Capital) ในตลาดเงิน เพื่อเปรยีบเทียบกบัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูว้งเงินหมนุเวียนระยะ

สัน้เพื่อใชใ้นการด าเนินการในกิจการ (Working Capital) ที่ยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู่ 

โดยการกูย้ืมเงินนัน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมีการน าเสนอตอ่ทรสัตีเพื่อพิจารณาอนมุตัิเป็นกรณีไปโดยให้

เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

17. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ใหค้วามเห็นต่อเจา้พนักงานที่ เก่ียวขอ้งเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลกัษณะของ

อสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุตามที่ไดร้บัการรอ้งขอจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

18. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจดัใหม้ีการเปลี่ยนแปลง ฟ้ืนฟู และดดัแปลงทรพัยส์ินหลกั ตามความจ าเป็นและ

สมควรเทา่ที่ไมข่ดัหรือแยง้กบัสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้สญัญาจดัหา

ผลประโยชนข์องกองทรสัต ์โดยจะตอ้งแจง้ใหท้รสัตีทราบลว่งหนา้ 

19. ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งควบคุมและดแูลการบริหารจดัการทรพัยส์ินหลกั และการจดัหาผลประโยชนจ์าก

ทรพัยส์นิหลกั รวมตลอดถึงการบริหารจดัการในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน การซ่อมแซมอสงัหาริมทรพัยต์ามที่

จ าเป็น ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งแจง้ใหท้รสัตีทราบลว่งหนา้ในกรณีที่เป็นการซอ่มแซมใหญ่ 

20. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่บริหารและจัดหาผลประโยชนจ์ากทรพัย์สินอื่น ๆ ของกองทรสัตน์อกจาก

ทรพัยส์ินหลกั รวมทั้งด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อใหก้ารบริหารทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทรสัต์

นอกจากทรพัยส์นิหลกัเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปี สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

21. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ด  าเนินการใด ๆ ร่วมกับทรสัตี เพื่อท าใหท้รสัตีไดม้าซึ่งใบอนุญาต หนังสือ

อนุญาต หนังสือผ่อนผัน และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เก่ียวขอ้งและจ าเป็นในการจัดหาผลประโยชนจ์าก

ทรพัยส์นิหลกั 

22. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหก้บัทรสัตีหรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีในการ

ตรวจตราทรพัยส์ินหลกั ภายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์รวมทัง้ใหข้อ้มลู ถอ้ยค า และ/

หรอื สง่มอบเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรสัต ์ตามที่ทรสัตีรอ้งขอในกรณีที่มีความ

จ าเป็นและเหมาะสม 

23. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่อ  านวยความสะดวกใหก้บับรษัิทประเมินคา่ทรพัยส์นิของกองทรสัตห์รอืบคุคลที่

ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทประเมินค่าทรพัยส์ินดงักล่าวในการส ารวจทรพัยส์ินหลกัเพื่อการประเมินค่า 

รวมทัง้ใหข้อ้มูล ถอ้ยค า และ/หรือ ส่งมอบเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรสัต ์ตาม

บรษัิทประเมินคา่ทรพัยส์นิรอ้งขอในกรณีที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

24. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่จดัเตรยีมเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ีอยูใ่นความครอบครองของผูจ้ดัการกองทรสัต์
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อนัเก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับทรพัยส์ินหลกั และ/หรือ ไดค้รอบครองไวใ้นนามของกองทรสัต ์รวมทัง้

เอกสารหลกัฐานทางการบัญชีที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับกองทรสัต์เพื่อใหท้รสัตีหรือบุคคลที่ไดร้ับ

มอบหมายจากทรสัตี และ/หรือ ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบไดภ้ายในวนัและเวลาท าการของผูจ้ดัการ

กองทรสัต ์และหากไดร้บัการรอ้งขอจากทรสัตีหรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตี และ/หรือ ผูส้อบ

บญัชี ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวกบัหรอืเก่ียวเนื่องกบักองทรสัต์

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

แตว่นัท่ีไดท้ราบถึงหรอืควรทราบถึงการรอ้งขอดงักลา่ว เวน้แต่จะมีเหตอุนัสมควรหรือคู่สญัญาตกลงเป็น

อยา่งอื่น 

25. ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่แจง้ใหท้รสัตีทราบภายในระยะเวลาอนัสมควรถึงความช ารุดบกพร่องของ

ทรพัยส์ินหลกั รวมถึงอุปกรณแ์ละสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ หรือเมื่อเกิดเหตุการณใ์ดๆ ที่จะท าให้

มลูคา่ของทรพัยส์นิหลกัลดลงอยา่งมีนยัส าคญั 

26. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ด  าเนินการอื่นใดตามที่กองทรสัตจ์ะพิจารณาเห็นว่าจ าเป็นและสมควร เพื่อให้

ทรพัยส์นิหลกัอยูใ่นสภาพท่ีดีและพรอ้มในการจดัหาผลประโยชน ์หรือเป็นไปตามเจตนารมณข์องสญัญา

แต่งตั้งผูจ้ัดการกองทรสัตท์ุกประการ รวมทัง้ใหค้  าแนะน าเก่ียวกับสภาวะตลาดในกรณีที่กองทรสัต์

ประสงคจ์ะจ าหนา่ย หรอืโอนสทิธิการเช่าในทรพัยส์นิหลกั 

27. นอกเหนือจากการใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์บัด าเนินการในงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการ

กงทรสัต ์ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหบ้คุคลอื่นรบัด าเนินการในงานที่อยู่ในความรบัผิดชอบ

ของตนนอกเหนือจากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เช่น การมอบหมายให้บุคคลอื่นบริหารทรัพยส์ินอื่น

นอกจากทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลือกผูร้บัด าเนินการดว้ยความรอบคอบ

ระมดัระวงั ตลอดจนการก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการของผูร้บัด าเนินการ ทัง้นี ้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั

การมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระที่ขดัหรือแยง้กับประกาศ สช. 29/2555 รวมถึงประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

3.) หน้าที่ในการท าสัญญาในการจัดหาผลประโยชนใ์นอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์

1 การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัที่เป็นอสงัหารมิทรพัยจ์ะกระท าไดโ้ดยการใหเ้ช่า และ/หรอื ใหเ้ช่า

ช่วงอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ซึ่งต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของมูลค่า

หนว่ยทรสัตท์ี่เสนอขายทัง้หมดรวมทัง้จ านวนเงินกูย้ืม (ถา้มี) 

2 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการควบคมุ ดแูล รวมทัง้สรา้งมาตรการในการควบคมุ ดแูล และด าเนินการ

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

บุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการทรัพย์สินหลัก ปฏิบัติตามหน้าที่ เง่ือนไข และ/หรือ 

ขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสญัญาเช่า สญัญาเช่าช่วง (ถา้มี) และ/หรือ สญัญาที่เก่ียวขอ้งกับทรพัยส์ินหลกั 
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รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ ์ข้อบังคับ หรือข้อก าหนดอื่นใดของทรพัย์สินหลัก หรือนโยบายที่เก่ียวกับ

ทรพัยส์นิหลกั 

3 ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการจัดท าสญัญาเช่าพืน้ที่ สญัญาบริการ สญัญาว่าจา้งกับผูใ้หบ้ริการ

ภายนอก และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิหลกั (ถา้มี) 

4.) การให้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์(Property Manager) รับด าเนินการในงานที่อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จัดการ
กองทรัสต ์

 ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ระสงคจ์ะใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์(Property Manager) รบัด าเนินการในงานที่อยู่

ในความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่คดัเลือกผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์ว้ยความรอบคอบ

ระมดัระวงั เพื่อใหไ้ดผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการบริหารจัดการ

อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัต ์ตลอดจนจัดท าสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพยใ์หส้อดคลอ้งและไม่ขดักับสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์รวมทัง้ควบคมุดแูล ก ากบั และตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว เพื่อใหก้ารปฏิบตัิ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบเป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญานี ้สญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรัพย ์

ตลอดจนกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละผูล้งทุนโดยทั่วไป โดยตอ้ง

ด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้

1 การคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

การมอบหมายหรอืแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ป็นผูบ้รหิารจดัการอสงัหารมิทรพัยท์ี่กองทรสัตเ์ขา้

ไปลงทนุ เช่น ดแูลดา้นการขาย การตลาด และการบรหิารงานประจ าวนับนอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ผูจ้ดัการ

กองทรสัตต์อ้งจดัใหม้กีารด าเนินการอยา่งนอ้ยในเรือ่งตอ่ไปนี ้

(1) มีการประเมินและวิเคราะหป์ระสบการณ ์ช่ือเสยีง และผลงานในอดีตของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์

ในเรือ่งตา่ง ๆ เช่น ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า การตดิตามหนี ้การบ ารุงรกัษาทรพัยส์นิภายใน

อาคาร ระบบการบริหารจดัการพืน้ที่ใหเ้ช่า การดแูลใหบ้ริการแก่ผูเ้ช่า ผูใ้ชบ้ริการ ระบบควบคุม

ภายในเพื่อปอ้งกนัการรั่วไหลของรายไดแ้ละควบคมุการเบิกคา่ใชจ้่ายใหร้ดักมุ เป็นตน้ อนึ่ง ระบบ

ควบคมุภายในของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามแนวปฏิบตัิในการ

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

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

(2) มีการพิจารณาความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทนของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งตอ้งก าหนด

ตามระดบัความสามารถในการปฏิบตัิงาน เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยพ์ยายาม

เพิ่มรายไดแ้ละลดคา่ใชจ้่ายของกองทรสัต ์

(3) จดัใหม้ีกลไกที่ท  าใหก้องทรสัตส์ามารถปรบัเปลี่ยนผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ด ้ในกรณีที่ผูบ้ริหาร

อสงัหาริมทรพัยไ์ม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหาร
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อสงัหารมิทรพัย ์หรอืกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง หรอืมีผลการบรหิารจดัการไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ 

(4) จัดให้มีระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริหาร

อสงัหาริมทรพัยโ์ดยสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยงัคงมีประสิทธิผลและ

สามารถป้องกันการทุจริตหรือท าใหต้รวจพบการทุจริตหรือการปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามระบบการ

ควบคุมภายในไดโ้ดยง่าย เช่น ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์อ้งประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นระหว่างการสอบบญัชี และใหร้ายงาน

จดุออ่นหรอืขอ้บกพรอ่งในระบบการควบคมุภายในใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบเป็นตน้ 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ใหผู้บ้รหิาร

อสังหาริมทรัพย์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึน้กับผลประโยชน์ของกองทรัสต์อัน

เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นระบบการควบคุมท าใหเ้กิดการ

ทจุรติไดโ้ดยง่าย 

(5) ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตพ์บวา่ ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์มป่ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดในสญัญา

แตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์หรอืกระท าการหรือละเวน้การกระท าการอนัเป็นเหตใุหข้าดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัต์ตอ้ง

ด าเนินการบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายนัน้ เพื่อที่ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ

สามารถเขา้ไปด าเนินงานแทน หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 

 อนึง่ ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตป์ลอ่ยเช่าอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตใ์หแ้ก่ผู้เช่ารายเดียวโดย

กองทรสัตไ์ดร้บัค่าตอบแทนทัง้หมดหรือบางส่วนในรูปส่วนแบ่งก าไร (Profit Sharing) ผูจ้ัดการ

กองทรสัตต์อ้งมีระบบในการคดัเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผูเ้ช่ารายเดียวนีใ้น

ลกัษณะเดียวกบัการมอบหมายหรอืแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยข์า้งตน้ดว้ย ทัง้นี ้เพื่อใหม้ั่นใจ

ไดว้า่ผูเ้ช่ารายเดียวนีจ้ะสามารถจ่ายคา่เช่าใหแ้ก่กองทรสัตไ์ดค้รบถว้นตามเง่ือนไขของสญัญาเช่า

และไม่มีการรั่วไหลของรายได ้อันอาจท าให้กองทรสัตไ์ม่ไดร้ับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ตามที่

กองทรสัตพ์งึไดร้บั 

(6) ในกรณีที่ทรสัตีพบว่า ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยไ์ม่ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ก าหนดในสญัญาแต่งตัง้

ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์หรือกระท าการหรือละเว้นการกระท าการอันเป็นเหตุให้ขาดความ

น่าเช่ือถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ทรัสตีอาจแจ้งให้

ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบเป็นหนงัสอืถึงเหตกุารณด์งักลา่วเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์  าเนินการบอก

เลิกสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายนัน้ เพื่อที่ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะสามารถเขา้ไป

ด าเนินงานแทน หรอืคดัเลอืกผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หมเ่พื่อทดแทนรายเดิม 

2 การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์
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ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ก ากับดูแลการบริหารจัดการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อ

รกัษาประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละผูล้งทนุโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูจ้ดัการกองทรสัต์

มีหนา้ที่ควบคมุดแูลและบรหิารรายรบัรายจ่ายของกองทรสัตเ์พื่อใหผ้ลตอบแทนของกองทรสัตเ์ป็นไปตาม

เปา้หมายที่ก าหนดไว ้ซึง่มาตรการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีดงันี  ้

(1) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติแผนด าเนินการจัดท า

งบประมาณประจ าปีของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อแสดงรายละเอียดของรายรบัและรายจ่ายที่

เกิดขึน้คอ่นขา้งแนน่อนในแตล่ะเดือน เพื่อหลกีเลีย่งรายจ่ายที่ไมพ่งึประสงค ์ก าหนดเป้าหมายการ

จัดหารายได้แต่ละเดือนและแต่ละปี รวมทั้งติดตามควบคุมดูแลให้รายรับและรายจ่ายของ

กองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณประจ าปีที่วางไว ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตี 

(2) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งพิจารณาหรือทบทวนการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนการตลาดและ

สง่เสริมการจ าหน่าย รวมถึงแผนการด าเนินการดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อให้

กองทรสัตส์ามารถเพิ่มการจัดหารายได ้และลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของรายไดค้่าเช่า

ใหแ้ก่กองทรสัต ์รวมถึงประสานงาน ติดตามและควบคมุใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์  าเนินการใน

ดา้นตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

(3) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งพิจารณาหรือทบทวนแนวทางการคดัเลือกผูเ้ช่าและผูใ้ชบ้ริการรายใหญ่ 

และวางแผนการจัดสดัส่วนประเภทธุรกิจของผูเ้ช่าของทรพัยส์ินที่กองทรสัตล์งทุน ซึ่งจัดท าโดย

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อจ ากดัและควบคมุความเสีย่งหรอืความผนัผวนของรายไดค้า่เช่าในแต่

ละปี 

(4) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งพิจารณา ทบทวน การก าหนดนโยบายค่าเช่าของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

เพื่อใหอ้ตัราคา่เช่าเป็นไปในอตัราที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดการใหเ้ช่าและใหบ้รกิารในขณะนัน้ 

รวมทัง้ตอ้งก ากับดูแลและติดตามใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์  าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ดงักล่าว และตอ้งก ากับดูแลและติดตามใหผู้บ้ริหารอสงัหาริมทรพัยด์  าเนินการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้ตกลงกบัผูเ้ช่าเก่ียวกบัการค านวณและการช าระคา่เช่า 

(5) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเขา้ไปตรวจสอบระบบในการควบคุมดแูลค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษาหรือ

ซอ่มแซมอปุกรณห์รืออาคารที่กองทรสัตล์งทนุ เพื่อประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรือ

การเปลี่ยนทดแทน เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าค่าใชจ้่ายดงักล่าวไม่สญูเปล่าและก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่

กองทรสัตโ์ดยแทจ้รงิ 

(6) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคมุเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้งของ

ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัสินคา้หรือบริการที่คุม้ค่ากบัเงินที่จ่ายไป ไม่มีการ
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เรียกเก็บค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจ าเป็น และอยู่ภายใตก้รอบที่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

สญัญานี ้กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพันที่ได้ใหไ้วเ้พิ่มเติ มในเอกสารที่

เปิดเผยเพื่อประโยชนใ์นการเสนอขายหนว่ยทรสัตแ์ก่ผูล้งทนุ และมติของผูถื้อหนว่ยทรสัต  ์

(7) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งประเมิน ติดตามและควบคมุการจดัเก็บรายไดข้องผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

เพื่อใหก้องทรสัตไ์ดร้บัรายไดค้า่เช่าครบถว้น 

(8) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งก าหนดใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยม์ีหนา้ที่ติดตามและควบคมุดแูลใหผู้เ้ช่า

และผูใ้ชบ้ริการจ่ายช าระค่าภาษีต่าง ๆ ใหค้รบถ้วนถูกตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ตอ้ง

ก ากบัดแูลและติดตามใหผู้บ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว 

(9) ผูจ้ัดการกองทรสัตต์อ้งวิเคราะหค์วามผิดปกติในการบริหารจัดการของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

รวมทัง้สุม่ตรวจสอบการด าเนินงานของผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

(10) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งคดัเลอืก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินระบบควบคมุภายในของผูบ้ริหาร

อสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

นอกจากนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งมีระบบในการติดตามควบคมุ และสุม่ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจได้

วา่ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยในเรือ่งดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) จดัเก็บรายไดแ้ละน าสง่ใหก้องทรสัตค์รบถว้นถกูตอ้ง 

(ข) ไมเ่รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายจากกองทรสัตม์ากเกินความจ าเป็น และตอ้งอยูภ่ายในกรอบที่สญัญา

นีก้  าหนดใหเ้รยีกเก็บได ้

(ค) มีการดแูลและซ่อมบ ารุงรกัษาทรพัยส์ินของกองทรสัตอ์ย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้

สามารถใชจ้ดัหาผลประโยชนไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว 

(ง) จดัใหม้ีแผนฉุกเฉิน เพื่อรองรบัเหตฉุกุเฉินหรือเหตุการณท์ี่ไม่อาจคาดการณไ์ด ้หรืออาจมี

ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงตอ่การด าเนินงานของกองทรสัต ์หรอืผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์และ 

(จ) ด าเนินการตามมาตรการการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ระหว่าง

ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยแ์ละกองทรสัต ์
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2.1.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต ์ 

 ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไดร้บัคา่ธรรมเนยีมส าหรบัการปฏิบตัิ
หนา้ที่ในการเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์แบง่เป็น 3 สว่น ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ที่เรียกเก็บจากกองทรัสต ์

เพดาน % ของ NAV 

ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมการบริหาร

จดัการกองทรสัต ์
ไมเ่กินรอ้ยละ 1.00 ตอ่ปีของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมแตท่ัง้นีจ้ะไมน่อ้ยกวา่ 25 ลา้น

บาทต่ อ ปี ส า ห รับ ปี แ ร ก  โ ด ยมี อัต ร า ก า ร เ พิ่ ม ร้อ ย ละ  3 . 0 0  ต่ อ ปี  

(ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 

ส่วนที่ 2 คา่ธรรมเนียมพิเศษจากอตัรา

ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราอ้างอิ ง 

(Outperformance Fee) 

ไม่เกินร้อยละ 30.00 ของส่วนต่างระหว่างก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 

ตอ่หนว่ยที่ท  าไดจ้รงิ (Actual Performance) เทียบกบัก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้

ตอ่หนว่ยตามเปา้หมาย (Benchmark) 

ส่วนที่ 2 คา่ธรรมเนียมการบรหิาร
อสงัหารมิทรพัย ์ 

ดรูายละเอียดในคา่ธรรมเนียมผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์

ส่วนที่ 3 ค่าธรรมเนียมการไดม้าหรือ

จ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

ไมเ่กินรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัที่มีการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไป 

 

2.1.4 เงือ่นไขในการเปลี่ยนตวัผู้จัดการกองทรัสต ์

1) การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต ์ 

การเปลีย่นแปลงหรอืถอดถอนผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถท าไดเ้ฉพาะในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้ 

(1) ผูจ้ดัการกองทรสัตล์าออกตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรตัส ์

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตถ์กูถอดถอนจากการท าหนา้ที่โดยทรสัตี เนื่องจากปรากฏเหตใุดเหตหุนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) เมื่อปรากฏวา่ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ิไดจ้ดัการกองทรสัตต์ามหนา้ที่ใหถ้กูตอ้ง และครบถว้นตามที่
ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัตส ์สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนกฎหมายและ
ประกาศที่เก่ียวข้องอื่นใด และการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นทรัสตีเห็นว่าเป็นการก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต ์และ/หรือ ผูถื้อหน่วยทรสัต ์และไม่สามารถเยียวยาความ
เสยีหายนัน้ไดภ้ายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์
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(ข) ผูจ้ัดการกองทรสัตผิ์ดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใดของสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์และการผิด
สญัญานัน้ทรสัตีเห็นว่าเป็นการก่อหรืออาจก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อกองทรสัต ์
และ/หรอื ผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ละไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนัน้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ทรสัตี
ก าหนดตามสมควร ทรสัตีอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ดโ้ดยบอกกล่าวเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรใหผู้จ้ดัการกองทรสัตท์ราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 (สามสบิ) วนั 

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

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

(จ) ปรากฏวา่มีการเปลีย่นแปลงของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อนัท าใหท้รสัตีเห็นวา่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่
สามารถปฏิบัติหนา้ที่ของตนในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของสญัญาฉบับนี ้และสญัญาแต่งตัง้
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ฉ) ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือสั่งพกัการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นเวลาเกินกวา่ 90 (เกา้สบิ) วนั ตามประกาศ สช. 29/2555 

(ช) ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้สภาพนิติบคุคล หรืออยู่ในขัน้ตอนการเลิกบริษัท หรือช าระบญัชี หรือถูก
พิทกัษ์ทรพัย ์ไม่ว่าจะเป็นค าสั่งพิทกัษ์ทรพัยเ์ด็ดขาดหรือไม่ก็ตาม หรือถกูศาลสั่งใหล้ม้ละลาย 
หรอืมีการรอ้งขอใหฟ้ื้นฟกิูจการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(ซ) กรณีการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัตส์ิน้อาย ุและผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่ยื่นค าขอต่อ
อายกุารใหค้วามเห็นชอบตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) ผูจ้ดัการกองทรสัตฝ่์าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ หรอืมีลกัษณะไม่เป็นไปตามกฎหมายและประกาศ
ที่เก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือปฏิบตัิตามค าสั่ งแต่ไม่สามารถแกไ้ขไดภ้ายในระยะเวลาที่ส  านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด และทรสัตีไดท้  าหนงัสือแจง้การบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ก่
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ลว้ 

2) วิธีการแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสตร์ายใหม่ 

(1) ทรสัตีตกลงแต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์และผูจ้ัดการกองทรสัตต์กลงรบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ัดการ
กองทรสัตแ์ละปฏิบัติงานและหนา้ที่ในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัตข์องกองทรสัตเ์พื่อเขา้ดูแล บริหาร
จดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีโดยมีขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ และความ
รบัผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตลอดจนสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้ผกูพนั
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ใดที่ไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์(ถ้ามี) มติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และ
ขอ้ตกลงอื่นใดระหวา่งผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตี (ถา้มี) ทัง้นี ้เป็นไปตามคู่มือระบบการท างานและ
ระบบควบคุมภายในของผูจ้ัดการกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และ
สอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ยทรสัต  ์

ทัง้นี ้ในการแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิ่มเติมขอบเขตงาน หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
คู่สญัญาตกลงว่าจะด าเนินการไดต้่อเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากคู่สญัญาแต่ละฝ่าย เวน้แต่เป็นการ
แก้ไขปรบัปรุงหรือเพิ่มเติมขอบเขตงาน หนา้ที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสตต์าม
กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้ง ทรสัตีมีสทิธิด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงหรอืเพิ่มเติมขอบเขตงาน หนา้ที่ 
และความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ด ้โดยแจ้งใหผู้จ้ัดการกองทรสัตท์ราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และในกรณีที่การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงาน หนา้ที่ และความรบัผิดชอบดงักลา่วเป็น
การแกไ้ขในสาระส าคญัและมีผลใหผู้จ้ดัการกองทรสัตต์อ้งรบัภาระเพิ่มขึน้หรือมีค่าใชจ้่ายมากขึน้ ให้
ผูจ้ัดการกองทรัสต์มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมผูจ้ัดการกองทรัสต์เพิ่มขึน้ตามที่ทรัสตีและผูจ้ัดการ
กองทรสัตจ์ะไดต้กลงกนั 

(2) ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัค่าธรรมเนียมในการปฏิบตัิงานในฐานะผูจ้ัดการกองทรสัต ์และมีสิทธิ
เบิกจ่ายเงินจากกองทรสัตไ์ดภ้ายใตข้อ้ก าหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์

(3) ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละกลุม่บคุคลเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะถือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตท์ี่ตน
เป็นผูบ้ริหารจดัการรวมกันไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 50 (หา้สิบ) ของจ านวนหน่วยทรสัตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมด 

 

2.1.5 การบริหารจัดการกองทรัสตอ์ื่น 

  KERM ไมม่ีการบรหิารจดัการกองทรสัตอ์ื่น ในขณะท่ี BBLAM มีกองทรสัตอ์ื่นที่อยู่ภายใตบ้ริการจดัการ คือ ทรสัต์

เพื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ซึง่ลงทนุในสทิธิการเช่าอาคารส านกังานและพืน้ที่

เก่ียวขอ้งของโครงการทรู ทาวเวอร ์1 และทรู ทาวเวอร ์2 ระยะเวลา 30 ปี โดยนกัลงทุนสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 

http://www.bworkreit.com/ 
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2.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั (KERM) ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะท าหนา้ที่บริหารอสงัหาริมทรพัย ์อาจพิจารณา
แต่งตัง้บคุคลอื่นเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์(Property Manager) โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นประสบการณแ์ละ
ความเช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารจดัการทรพัยส์ินที่ไดร้บัมอบหมาย ทัง้นี ้ส  าหรับทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุครัง้
แรก KERM จะเป็นผูท้  าหนา้ที่บรหิารอสงัหารมิทรพัยข์องทกุโครงการ ทัง้นี ้KERM อาจพิจารณาว่าจา้งเฉพาะงานบางสว่นที่
เก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ที่บรหิารอสงัหารมิทรพัย ์(เชน่ งาน Day to Day Operation) แตท่ัง้นีข้อบเขตงานดงักลา่วจะไม่รวมถงึ
หนา้ที่ในการท าการตลาด จดัหาผูเ้ช่า (ยกเวน้กรณีนายหนา้เป็นครัง้คราว) และดแูลการจดัหาประโยชนข์อง โครงการ โดย 
KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละท าหนา้ที่บริหารอสงัหาริมทรพัยจ์ะพิจารณาก าหนดขอบเขตการว่าจา้งงานบริหาร
อสงัหาริมทรพัยข์องแต่ละโครงการตามความเหมาะสม และพิจารณาถึงการบริหารจดัการความเสี่ยงเก่ียวกบัความขดัแยง้
ทางผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้จากขอบเขตการวา่จา้ง 

2.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัขอ้ ขอ้มลูทั่วไปของผูจ้ดัการกองทรสัต ์บรษัิท เค.อี.รที แมเนจเมนท ์จ ากดั 

2.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

หนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัของผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์ไดแ้ก่ การด าเนินการติดต่อ ประสานงานและอ านวยความ
สะดวกใหแ้ก่ผูเ้ช่าพืน้ที่รายย่อยและลกูคา้ผูใ้ชบ้ริการต่าง ๆ ภายในโครงการ และการด าเนินการหาผูส้นใจเช่าพืน้ที่รายย่อย
หรอืลกูคา้ที่มีความประสงคใ์ชบ้ริการสว่นกลางหรือใชบ้ริการต่าง ๆ อื่นใดภายในโครงการ ซึ่งรวมถึงการด าเนินการสง่เสริม
การตลาด การเจรจาและการใหผู้ส้นใจเขา้ชมทรพัยส์ิน การท าสญัญาและการต่อสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และการเก็บค่า
เช่าและค่าบริการและติดตามลกูหนี ้ตลอดจนด าเนินการใหม้ีการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมโครงการที่บริหารจดัการใหอ้ยู่ใน
สภาพท่ีดีและพรอ้มส าหรบัการจดัหาประโยชนข์องกองทรสัต ์ทัง้นี ้KERM อาจพิจารณาวา่จา้งบคุคลอื่นเฉพาะงานบางสว่นที่
เก่ียวข้องกับการท าหน้าที่บริหารอสังหาริมทรพัย์ขา้งตน้ โดยค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการพฒันาและบรหิารจดัการทรพัยส์นิท่ีไดร้บัมอบหมาย 

2.2.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

KERM ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการท าหนา้ที่บริหารอสงัหาริมทรพัย ์โดยเรียกเก็บจาก
กองทรสัต ์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ซึง่ประกอบไปดว้ย 

- สว่นท่ี 1: คา่ธรรมเนียมพืน้ฐาน ไมเ่กินรอ้ยละ 3.00 ของรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรบัแตล่ะโครงการ   

- ส่วนที่ 2: ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อสรา้งแรงจูงใจในการบริหาร ไม่เกินรอ้ยละ 10.00 ของก าไรขั้นต้นจาก
อสงัหารมิทรพัยห์ลงัปรบัปรุง ส าหรบัแตล่ะโครงการ และ  

- สว่นท่ี 3: คา่ธรรมเนียมการบรกิารการท าสญัญา ไมเ่กิน 3 เดือนของรายไดค้า่เช่าพืน้ท่ี และ/หรอื ค่าบริการพืน้ที่ 
ส  าหรบัการเขา้ท าสญัญาใหม่หรือการต่ออายุสญัญาเดิมเพื่อการเช่าหรือการใหบ้ริการพืน้ที่ ส  าหรบัก าหนด
ระยะเวลาตามสญัญา 3 (สาม) ปี และแปรผนัตามระยะเวลาของสญัญา 
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ทัง้นี ้ในกรณีที่ KERM มีการว่าจา้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายอื่น ๆ หรือว่าจา้งบุคคลอื่นเฉพาะงานบางส่วนที่
เก่ียวขอ้งกับการท าหนา้ที่บริหารอสงัหาริมทรพัย ์KERM จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าตอบแทนการบริหารอสงัหาริมทรพัยข์อง
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบของค่าธรรมเนียมผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ และเป็นผูร้บัผูร้บัผิดชอบช าระค่าจ้างการ
บรหิารอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูร้บัมอบงาน 

2.2.4 การบริหารจัดการทรัพยส์ินอื่นของผู้จัดการกองทรัสตแ์ละผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

KERM อาจท าหนา้ที่บริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นรูปแบบเดียวกันกับทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์อนัไดแ้ก่พืน้ที่ใน
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1. ศนูยก์ารคา้เดอะ ครสิตลั พีทีที ชยัพฤกษ์ ซึง่พฒันาโครงการโดยบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั KERM  

2. พืน้ท่ีบางสว่นของศนูยก์ารคา้ครสิตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์และศนูยก์ารคา้คริสตลัเดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา ใน
สว่นท่ีกองทรสัตไ์มไ่ดเ้ขา้ลงทนุ 

3. พืน้ท่ีอื่นท่ีพฒันาขึน้เพิ่มเติมในบริเวณขา้งเคียงของโครงการ CDC และโครงการ TC ซึ่งมีเง่ือนไขตามที่ก าหนดใน
สญัญาตกลงกระท าการของทัง้ 2 โครงการ ซึง่ไดก้ าหนดใหภ้ายในระยะเวลา 3 ปีนบัตัง้แตว่นัท่ีเขา้ท าสญัญา หากคูส่ญัญาซึ่ง
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั KERM ประสงคจ์ะพฒันาโครงการจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากกองทรสัต์โดยทรสัตีเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร นอกจากนี ้ส  าหรบัโครงการ CDC ซึง่ปัจจบุนัเจา้ของโครงการไดใ้หส้ิทธิในการใชท้ี่จอดรถเพิ่มเติมแก่กองทรสัต์
ตามสญัญาตกลงกระท าการ ทัง้นี ้ในกรณีที่เจา้ของโครงการน าพืน้ท่ีบรเิวณดงักลา่วไปจดัหาประโยชนอ์ื่นๆ เจา้ของโครงการ
ยงัมีหนา้ที่ในการจดัใหม้ีที่จอดรถในจ านวนที่เพียงพอตามสญัญาตกลงกระท าการเช่นกนั 

4. พืน้ท่ีโครงการอื่นที่ KERM รบับรหิารจดัการ ภายใตก้รอบการบรหิารจดัการโครงการอื่นของผูจ้ดัการกองทรสัตเ์พื่อ
สง่เสรมิแนวทางการลงทนุในทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตแ์ละเพิ่มศกัยภาพใหก้บัทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตอ์าจพิจารณาเขา้ลงทนุ 
โดยค านงึถึงการกอ่ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่กองทรสัต ์ซึง่มีเง่ือนไขในการรบับรหิารจดัการใหเ้จา้ของอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว
จะตอ้งตกลงให้สิทธิแก่กองทรสัตใ์นการเขา้ลงทุนในโครงการภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัจากการบริหารของ KERM 
(ระยะเวลา 5 ปีดงักลา่ว ไมบ่งัคบัใชก้บัศนูยก์ารคา้เดอะ ครสิตลั พีทีที ชยัพฤกษ์ เนื่องจากเป็นโครงการรว่มทนุกบับคุคลอื่น) 
ทัง้นี ้การเขา้บริหารอสงัหาริมทรพัยอ์ื่นที่ไม่ใช่ทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุของ KERM จะมีพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิ (NLA) ของ
โครงการเหลา่นัน้รวมแลว้จะตอ้งไมเ่กิน 25% ของพืน้ท่ีใหเ้ช่าสทุธิรวมของทกุโครงการท่ี KERM บรหิารทัง้หมด 

อยา่งไรก็ตาม ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดร้ว่มกนัก าหนดมาตรการเพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่อาจ
เกิดจากการจดัหาผูเ้ช่ารายใหมร่ะหวา่งพืน้ท่ีที่กองทรสัตล์งทนุและพืน้ท่ีในสว่นท่ีกองทรสัตไ์มไ่ดเ้ขา้ลงทนุ ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์จะแจง้ใหท้รสัตีทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยไม่ชกัชา้ในกรณี
ที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ เกิดขึน้แก่กองทรสัตใ์นการปฏิบตัิหนา้ที่ในการบริหารอสงัหาริมทรพัย ์เพื่อรว่มกนั
หารอืโดยสจุรติและยตุิธรรมเพื่อพิจารณาเหตกุารณด์งักลา่วเป็นรายกรณี 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรอื ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัย ์ตกลงใหส้ญัญาตอ่กองทรสัตท์ีจ่ะด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ก าหนดกรอบราคามาตรฐาน (Standard Price Range) ส าหรบัพืน้ท่ีแตล่ะโซน ขนาดพืน้ที่เช่า ระยะเวลา
การเช่า และรายละเอียดของการเช่าตา่งๆ ส าหรบัพืน้ท่ีที่อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการ ทัง้หมด (ทัง้ที่อยู่ใน
พืน้ท่ีที่กองทรสัตล์งทนุ และพืน้ท่ีที่กองทรสัตไ์มไ่ดล้งทนุ) น าเสนอตอ่ทรสัตีเพื่อทราบ  

(ข) เมื่อมีผูส้นใจเช่า ผูจ้ัดการกองทรสัตห์รือผูบ้ริหารอสังหาริมทรพัยจ์ะเสนอทรพัยส์ินทัง้หมด (ทัง้ที่อยู่ใน
พืน้ท่ีที่กองทรสัตล์งทนุ และพืน้ท่ีที่กองทรสัตไ์มไ่ดล้งทนุ) ใหแ้ก่ผูส้นใจเช่าเป็นผูพ้ิจารณาตดัสนิใจโดยไม่มี
การแบ่งแยกว่าจะเป็นทรพัยส์ินของฝ่ายใด ภายใตก้รอบราคามาตรฐาน (Standard Price Range) ที่
สามารถเทียบเคียงกนัได ้ทัง้ในดา้นขนาดพืน้ท่ีเช่า ท าเล รูปแบบ และอายสุญัญา ใหอ้ยู่ในระดบัใกลเ้คียง
กนั เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส และใหข้อ้มลูที่เพียงพอแก่ผูส้นใจเช่าในการตดัสินใจ โดยกองทรสัตส์ามารถ
เขา้ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงานการติดตอ่ผูส้นใจเช่าได ้

(ค) ในกรณีที่ผูส้นใจเช่าพืน้ที่ และมีการต่อรองราคาหรือเง่ือนไขในการเช่าจนแตกต่างไปจากกรอบราคา
มาตรฐาน (Standard Price Range) โดยมากกว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 5 (พิจารณาทงพืน้ที่ที่กองทรสัต์
ลงทุนหรือพืน้ที่ที่กองทรสัตไ์ม่ไดล้งทุน) ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์จะตอ้งน าเสนอ
ราคาและเง่ือนไขดงักล่าวเพื่อขออนุมตัิจากทรสัตี ยกเวน้ในกรณีที่น  าเสนอในราคาที่สงูกว่ากรอบราคา
มาตรฐาน (Standard Price Range) ในอตัราที่ใกลเ้คียงกนั  

(ง) ภายหลงัผูส้นใจตดัสนิใจเช่าหรอืไมเ่ช่าพืน้ท่ี ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์จะตอ้งจดัท า
รายงานสรุปใหแ้ก่ทรสัตีเพื่อชีแ้จงเหตผุลในการเลอืกหรอืไมเ่ลอืกของผูส้นใจเช่า 
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2.3 ทรัสต ี

2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อ บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 ใบอนุญาต ไดร้บัใบอนญุาตการประกอบธุรกิจทรสัตี เมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2556 

 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 18 อาคาร 1 ไทยพาณิชย ์ปารค์ พลาซา่ ชัน้ 7-8 ถนนรชัดาภิเษก 

แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 โทรศัพท ์ 02-949-1500 
 โทรสาร 02-949-1501 
 เว็บไซต ์ http://www.scbam.com/ 

 

2.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี 

(1) ทรสัตีมีหนา้ที่จดัการกองทรสัตด์ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวิชาชีพ รวมทัง้ดว้ยความช านาญ 
โดยปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์ยา่งเป็นธรรม เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวมรวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ มติของผู้ถือ
หนว่ยทรสัต ์และขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์(ถา้มี) 

(2) ทรสัตีมีหนา้ที่เขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ทุกครัง้ โดยหากมีการขอมติจากผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อ
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่ ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการดงักลา่วหรือเรื่องที่ขอมติว่าเป็นไปตามสญัญา
ก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรอืไม่ 

(2.2) ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อหนว่ยทรสัตท์ราบวา่การด าเนินการดงักลา่วหรอืเรือ่งที่ขอมติไมส่ามารถกระท าได ้
หากไมเ่ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ทรสัตีมีหนา้ที่บงัคบัช าระหนีห้รือดแูลใหม้ีการบงัคบัช าระหนีเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้สญัญาระหว่างกองทรสัตก์บั
บคุคลอื่น  

(4) ในกรณีที่ไม่มีผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือมีเหตุที่ท  าใหผู้จ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หท้รสัตีเขา้
จดัการกองทรสัตไ์ปพลางก่อนจนกวา่จะมีการแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหม่ ทัง้นี ้ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศที่ กร. 14/2555 โดยใหท้รสัตีมีหนา้ที่จดัการกองทรสัตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ 
หรอืจ ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรงตอ่ประโยชนข์องกองทรสัตห์รอืผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวมและด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ที่ที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ในการด าเนินการดังกล่าว ทรสัตีอาจ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นจดัการกองทรสัตแ์ทนในระหว่างนัน้ก็ได ้ทัง้นีภ้ายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่
สญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดร้ะบุไว ้รวมทัง้มีอ านาจในการจัดใหม้ีผูจ้ัดการกองทรสัตร์ายใหม่ตามอ านาจหนา้ที่ใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ หรอืประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 
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(5) ทรสัตีมีสิทธิ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการจัดการกองทรสัตต์ามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

(6) ในกรณีที่กองทรสัตม์ีนโยบายการลงทุนในทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่ทรพัยส์ินหลกั การจัดการลงทุนในทรพัยส์ินอื่น
ดงักล่าวอาจด าเนินการโดยทรสัตี ผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือบุคคลอื่นที่ทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตม์อบหมาย
โดยจะเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยในกรณีที่มอบหมายใหบ้คุคลอื่นที่มิใช่ผูจ้ดัการกองทรสัต์
เป็นผูร้บัด าเนินการ ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่า
ดว้ยการใหบ้คุคลอื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในงานที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ในสว่นที่เก่ียวกบัการใหบ้คุคล
อื่นเป็นผูร้บัด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุของกองทนุโดยอนโุลม  

(7) ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่ง หนงัสือเวียน ค าผ่อนผนั ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือ
เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่งที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั อนัท าใหต้อ้งมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตีจะตอ้งด าเนินการตามที่สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดเพื่อแกไ้ข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
สญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ค าสั่งที่เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ข
เพิ่มเติมดงักลา่วโดยไมต่อ้งขอมติจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 

(8) หา้มมิใหท้รสัตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลกูหนีบ้คุคลภายนอกอนัมิไดเ้กิดจากการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรสัตีไปหกักลบลบหนี ้
กบัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รสัตีอนัสบืเนื่องมาจากการจดัการกองทรสัต ์ทัง้นี ้การกระท าที่ฝ่าฝืนขอ้หา้ม
นี ้ใหก้ารกระท าเช่นนัน้ตกเป็นโมฆะ 

(9) ในกรณีที่ทรสัตีเขา้ท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับคุคลภายนอกเพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์ให้ทรสัตี
แจง้ตอ่บคุคลภายนอกทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเมื่อเขา้ท านิติกรรมหรือธุรกรรมกบับคุคลภายนอกว่าเป็นการ
กระท าในฐานะทรสัตี  

(10) ใหท้รสัตีจดัท าบญัชีทรพัยส์นิของกองทรสัตแ์ยกตา่งหากจากทรพัยส์นิและบญัชีอื่น ๆ ของทรสัตี ในกรณี  ทรสัตี
จดัการกองทรสัตห์ลายกอง ตอ้งจัดท าบญัชีทรพัยส์ินของกองทรสัตแ์ต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน และ
บนัทกึบญัชีใหถ้กูตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจบุนั รวมทัง้แยกกองทรสัตไ์วต้า่งหากจากทรพัยส์ินสว่นตวัของทรสัตี
และทรพัยส์นิอื่นที่ทรสัตีครอบครองอยู ่  

(11) ในกรณีที่ทรสัตีมิไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11.3(10) จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตป์ะปนอยู่กับทรพัยส์ินที่เป็น
สว่นตวัของทรสัตีจนมิอาจแยกไดว้่าทรพัยส์ินใดเป็นของกองทรสัตแ์ละทรพัยส์ินใดเป็นทรพัยส์ินที่เป็นส่วนตวั
ของทรสัตีเอง ใหส้นันิษฐานวา่ 

(11.1) ทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรสัต ์

(11.2) ความเสยีหายและหนีท้ี่เกิดจากการจดัการทรพัยส์ินที่ปะปนกนัอยู่นัน้เป็นความเสียหายและหนีท้ี่เป็น
สว่นตวัของทรสัตี 

(11.3) ผลประโยชนท์ี่เกิดจากการจดัการทรพัยส์ินที่ปะปนกนัอยู่นัน้เป็นของกองทรสัต์ ทรพัยส์ินที่ปะปนกนั
อยูต่ามวรรคหนึง่ ใหห้มายความรวมถึงทรพัยส์นิท่ีถกูเปลีย่นรูปหรอืถกูเปลีย่นสภาพไปจากทรพัย์สินที่
ปะปนกนัอยูน่ัน้ดว้ย 
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(12) ในกรณีที่ทรสัตีมิไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11.3(10) จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตแ์ต่ละกองปะปนกนัจนมิอาจ
แยกไดว้า่ทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัตใ์ด ใหส้นันิษฐานว่าทรพัยส์ินนัน้ รวมทัง้ทรพัยส์ินที่ถกูเปลี่ยนรูปหรือถกู
เปลี่ยนสภาพไปจากทรพัยส์ินนัน้และประโยชนใ์ดๆ หรือหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการจดัการทรพัยส์ินดงักล่าว เป็น
ของกองทรสัตแ์ตล่ะกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิท่ีน ามาเป็นตน้ทนุท่ีปะปนกนั 

(13)  การใชอ้  านาจและการปฏิบตัิหนา้ที่ของทรสัตีในการจัดการกองทรสัตเ์ป็นเรื่องเฉพาะตวัของทรสัตี ทรสัตีจะ
มอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัตม์ิได ้เวน้แต ่

(13.1) สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

(13.2) การท าธุรกรรมที่มิใช่เรือ่งที่ตอ้งท าเฉพาะตวัและไมจ่ าเป็นตอ้งใชว้ิชาชีพเยี่ยงทรสัตี 

(13.3) การท าธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์ินซึ่งมีทรพัยส์ินและวัตถุประสงคข์องการจัดการใน
ลกัษณะท านองเดียวกนักบักองทรสัตจ์ะพงึกระท าในการมอบหมายใหบ้คุคลอื่นจดัการแทน 

(13.4) การเก็บรกัษาทรพัยส์นิ การจดัท าสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัต ์รวมถึงการติดตามการจ่ายเงินปันผล 
หรือการปฏิบัติงานดา้นการสนับสนุนใหบ้ริษัทในเครือของทรสัตี หรือผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือนาย
ทะเบียนรายอื่นท่ีไดร้บัอนญุาตจากตลาดหลกัทรพัยด์  าเนินการได ้ 

(13.5) เรือ่งอื่นใดที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผิดชอบและด าเนินการตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
หรอืหลกัเกณฑใ์นประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ กร.14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 หรือ
ประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ทรสัตีฝ่าฝืนบทบญัญตัิตามวรรคหนึง่ ใหก้ารท่ีท าไปนัน้ผกูพนัทรสัตีเป็นการสว่นตวัไมผ่กูพนักองทรสัต์ 

(14) ในกรณีที่ทรสัตีมอบหมายใหผู้อ้ื่นจัดการกองทรสัตโ์ดยชอบตามขอ้ 11.3(13) ทรสัตีตอ้งเลือกผูร้บัมอบหมาย
ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั รวมทัง้ตอ้งก ากบัและตรวจสอบการจดัการแทนอยา่งเพียงพอ และตอ้งก ากบั
ดแูล โดยจะก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกบัการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 1/2553 เรื่อง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป
ของทรสัตี หรอืประกาศหรอืขอ้ก าหนดอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม ดงันี ้

(14.1) การคดัเลอืกผูท้ี่สมควรไดร้บัมอบหมายโดยพิจารณาถึงความพรอ้มดา้นระบบงานและบคุลากรของผูท้ี่
ไดร้บัมอบหมายตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชนข์องผูร้บัมอบหมายงานและกองทรสัต  ์

(14.2) การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 

(14.3) การด าเนินการของทรสัตีเมื่อปรากฏว่าผูท้ี่ได้รบัมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะไดร้บัมอบหมายงานอีก
ตอ่ไป 

ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิของทรสัตีในกรณีดงักลา่วได  ้
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(15) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรสัตี หากทรสัตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรสัตีรายใหม่เขา้รบัหนา้ที่ มีการจัดการ
กองทรสัตท์ี่ไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตเ์สียหาย 
ใหท้รสัตีรายใหมด่ าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(15.1) เรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากทรสัตีรายที่ตอ้งรบัผิด 

(15.2) ติดตามเอาทรพัยส์ินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนัน้จะไดท้รพัยส์ินมาโดยตรงจากทรสัตีราย
เดิมหรอืไม ่และไมว่า่ทรพัยส์นิในกองทรสัตจ์ะถกูเปลีย่นรูปหรือถกูเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรพัยส์ินอย่าง
อื่นก็ตาม เวน้แต่บคุคลดงักล่าวจะไดม้าโดยสจุริต เสียค่าตอบแทนและไม่รูห้รือไม่มีเหตุอนัควรรูว้่า
ทรพัยส์นินัน้ไดม้าจากการจดัการกองทรสัตโ์ดยมิชอบ 

(16) การจัดการกองทรสัตแ์ละการมอบหมายใหผู้อ้ื่นจัดการกองทรสัตโ์ดยชอบตามขอ้ 11.3(13) หากมีค่าใชจ้่าย
หรือทรสัตีตอ้งช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหก้บับคุคลภายนอกดว้ยเงินหรือทรพัยส์ินที่เป็นสว่นตวัของทรสัตีเอง
โดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ใหท้รสัตีมีสิทธิไดร้บัเงินหรือทรพัยส์ินคืนจากกองทรสัต์ได ้เวน้แต่สญัญา
ก่อตัง้ ทรสัตจ์ะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

สิทธิที่จะไดร้บัเงินหรือทรพัยส์ินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรสัตีมีอยู่ก่อนผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ละ
บคุคลภายนอกที่มีทรพัยสทิธิหรอืสทิธิใดๆ เหนือกองทรสัต ์และเป็นสิทธิที่อาจบงัคบัไดใ้นทนัทีโดยไม่จ าตอ้งรอ
ใหม้ีการเลิกทรสัต ์และในกรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนรูป หรือเปลี่ยนสภาพทรพัยส์ินในกองทรสัตเ์พื่อใหม้ี
เงินหรือทรพัยส์ินคืนแก่ทรสัตี ใหท้รสัตีมีอ  านาจด าเนินการดงักลา่วไดแ้ต่ตอ้งกระท าโดยสจุริต และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ี คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

(17) หา้มมิใหท้รสัตีใชส้ทิธิตามขอ้ 11.3(16) จนกว่าทรสัตีจะไดช้ าระหนีท้ี่มีอยู่ต่อกองทรสัตจ์นครบถว้นแลว้ เวน้แต่
เป็นหนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัไดต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

(18) ในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือพ.ร.บ. ทรสัตฯ์ ทรสัตีตอ้งรบั
ผิดตอ่ความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรสัต ์

ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์ทรสัตีอาจขอความเห็นชอบจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรสัตเ์ป็นอยา่งอื่นใหต้า่งไปจากที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ด ้และ
หากทรสัตีไดจ้ดัการตามที่ไดร้บัความเห็นชอบนัน้ดว้ยความสจุริตและเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัตแ์ลว้ 
ทรสัตีไมจ่ าตอ้งรบัผิดตามวรรคหนึง่ 

(19) ทรสัตีมีหนา้ที่ดแูลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง โดยในกรณีที่มีการแกไ้ข
เปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ใหท้รสัตีด  าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

(19.1) ดแูลใหก้ารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัตเ์ป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง   
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(19.2) ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อ 11.3(19)(19.1) ให้ทรัสตี
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามพ.ร.บ. ทรสัตเ์พื่อดแูล
รกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม 

(19.3) ในกรณีที่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรสัตห์รือการจัดการกองทรสัตท์ี่ออกตามพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ และพ.ร.บ. ทรัสต์ฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์มี
ขอ้ก าหนดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังกล่าว ใหท้รสัตีด  าเนินการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสญัญา
ก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรัสต์ หรือตามที่
ส  านกังาน ก.ล.ต. มีค าสั่งตามมาตรา 21 แหง่พ.ร.บ. ทรสัตฯ์ 

(20) ทรสัตีมีหนา้ที่ติดตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัตห์รอืผูไ้ดร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้มี) ด าเนินการ
ในงานที่ไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์สญัญาอื่นที่เก่ียวขอ้ง และประกาศอื่นที่เก่ียวขอ้ง
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบข้างต้น ให้
หมายความรวมถึงการท าหนา้ที่ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(20.1) ดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัตก์ระท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัตต์ัง้อยู่ 

(20.2) ติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ร้บัมอบหมายมีลกัษณะและปฏิบัติใหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผู้ร ับ
มอบหมายรายเดิม และการแตง่ตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม ่ 

(20.3) ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(20.4) ควบคมุดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตอ์ยา่งถกูตอ้งครบถว้นตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ท
รสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(20.5) แสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรสัตข์องผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ
ผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้มี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรสัต ์การเปิดเผยขอ้มลูของ
กองทรสัตต์อ่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หรอืเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ  

(21) ในกรณีที่ปรากฏวา่ผูจ้ดัการกองทรสัตก์ระท าการ หรอืงดเวน้กระท าการ จนก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทรสัต ์
หรอืไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ใหท้รสัตีมีหนา้ที่ ดงันี  ้

(21.1) รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 (หา้) วนัท าการนบัแตรู่ห้รอืพงึรูถ้ึงเหตกุารณด์งักลา่ว 

(21.2) ด าเนินการแกไ้ข ยบัยัง้ หรอืเยียวยาความเสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรสัต ์ตามที่เห็นสมควร  

(22) ในกรณีที่ทรสัตีเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตใ์นกองทรสัต ์หากตอ้งมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด  ๆ ในฐานะผูถื้อ
หนว่ยทรสัต ์ใหท้รสัตีค  านงึถึงและรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และตัง้อยู่บนหลกัแห่ง
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ความซื่อสตัยส์จุริต และความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบตัิ
หนา้ที่ในฐานะทรสัตีของกองทรสัต ์

(23) ทรสัตีมีหนา้ที่จัดท าสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยทรสัตีอาจมอบหมายใหต้ลาดหลกัทรพัยห์รือผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัยต์าม  พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ ด าเนินการแทนได ้โดยเมื่อมีการ
มอบหมายผูอ้ื่นเป็นนายทะเบียนหนว่ยทรสัต ์ทรสัตีมีหนา้ที่ก ากบัดแูลใหผู้ท้ี่ไดร้บัมอบหมายดงักลา่วปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑใ์นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย ์เวน้แต่มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบและระเบียบ
ขอ้บงัคบัของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบันายทะเบียนหลกัทรพัย  ์

(24) ทรัสตีต้องจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรือใบหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตา ม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และกฎหมายหลกัทรพัย ์

(25) ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตข์อใหท้รสัตีหรือนายทะเบียนหลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หม่หรือใบ
หน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหายลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ทรัสตีมีหน้าที่ออกหรือ
ด าเนินการใหม้ีการออกหลกัฐานแสดงสทิธิในหน่วยทรสัตห์รือใบหน่วยทรสัตใ์หม่ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตภ์ายใน
เวลาอนัควร 

 

2.3.3 ค่าธรรมเนียมในการท าหน้าที่ทรัสตี 

ตลอดระยะเวลาแหง่สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ทรสัตีจะไดร้บัคา่ธรรมเนียมส าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่ในการเป็นทรสัตี และผูเ้ก็บรกัษา
ทรพัยส์ินโดยไดร้บัค่าธรรมเนียมในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรพัยส์ินรวม (TAV) แต่ทัง้นีจ้ะไม่นอ้ยกว่า  
12 ล้านบาทต่อปี โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการกองทรัสต์ หรือค่าธรรมเนียมตราสารอื่นใดที่กองทรัสต ์  
สามารถเขา้ลงทุนและไดพ้ิจารณาเขา้ลงทุน เนื่องจากการรบัหนา้ที่เป็นผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือผูอ้อกตราสารดังกล่าว  
โดยทรสัตี (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั) 
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2.4 ชื่อ ที่อยู ่และโทรศัพทข์องนายทะเบียนหลักทรัพย ์ผู้สอบบัญชี และผู้ประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

2.4.1 นายทะเบียนหน่วยทรัสต ์

ช่ือ บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่อยู ่ เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ 02-009-9992 

2.4.2 ผู้สอบบัญช ี

ช่ือ บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

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

โทรศพัท ์ 0-2677-2000 

2.4.3 บริษัทประเมินมูลค่าทรัพยส์ิน 

(1) ช่ือ : บรษัิท เคแทค แอพเพรซลั แอนด ์เซอรว์ิส จ ากดั 
 ที่อยู ่ : 972/1 อาคารวรสบุิน ชัน้ 2 ถนนรมิคลองสามเสน 

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท ์ : 02-641-5157 
(2) ช่ือ : บรษัิท เอ็ดมนั ไต แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ที่อยู ่ : เลขที่ 900 อาคารตน้สน ทาวเวอร ์ชัน้ 8 ถนนเพลนิจิต  

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 โทรศพัท ์ : 02-257-0499 
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3. การก ากบัดูแลกองทรัสต ์

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกองทรัสต ์

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฏหมาย กฎเกณฑ ์และสญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนด บลจ.บวัหลวง และ เค.อี. รีท แมเนจเมนท ์
รว่มกนัแต่งตัง้คณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหาริมทรพัย ์: Real Estate Investment Committee (“BKERIC”) เพื่อท า
หนา้ที่พิจารณาอนมุตัินโยบายและกลยทุธก์ารลงทนุ พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์ิน และการบริหารจดัการกองทรสัต์
ในเรื่องที่มีนยัส าคญั รวมถึงก ากับดแูลการด าเนินงานของกองทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หลกัเกณฑป์ระกาศ 
และ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3.2 คณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพยร่์วม (BKERIC) 

BKERIC ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ทา่น โดยทาง KERM จะท าการแตง่ตัง้กรรมการจ านวน 2 ทา่น ทาง BBLAM จะท า

การแต่งตัง้กรรมการจ านวน 2 ท่าน โดยผูบ้ริหารของแต่ละบริษัท (KERM และ BBLAM) จะด าเนินการแต่งตัง้กรรมการการ

ลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยข์องตนเองเพื่อเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่ในคณะกรรมการการลงทนุดา้นอสงัหารมิทรพัยร์ว่มขา้งตน้ 

3.3 การประชุมคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Committee: “BKERIC”) 

 คณะกรรมการการลงทุนดา้นอสงัหาริมทรพัยร์ว่มมีการก าหนดการประชุมเป็นรายไตรมาสหรือเมื่อมีวาระส าคญั

หรือตามที่เห็นสมควร ในการประชุมตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบองค์

ประชุม การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี ้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนใ์นเรือ่งใด จะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งนัน้ๆ 

โดยทั่วไปจะมีวาระท่ีส าคญัในการประชมุ ดงันี ้

 วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุคณะกรรมการครัง้ที่ผา่นมา 

 วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของกองทรสัต ์

 วาระท่ี 3  พิจารณารบัทราบงบการเงิน 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายผลประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์

 วาระท่ี 5  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถา้มี) 

3.3.1 ข้อก าหนดในการประชุม  

1. การก าหนดการประชมุเป็นรายไตรมาสหรอืเมื่อมีวาระส าคญัหรอืตามที่เห็นสมควร  

2. KERM และ BBLAM มีสิทธิแต่งตัง้ประธานกรรมการ BKERIC จากกรรมการทัง้ 4 ท่าน เพื่อด ารงต าแหน่งวาระ

ละ 2 รอบปีบญัชี โดย KERM และ BBLAM จะมีสทิธิแตง่ตัง้ประธานกรรมการ BKERIC สลบักนัไป 
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3. ในการประชุมตอ้งมีกรรมการเขา้รว่มประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการจึงจะครบองคป์ระชุม การ

วินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหม้ีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้กรรมการที่มีสว่นไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์นเรือ่งใด จะตอ้งไมเ่ขา้รว่มในการพิจารณาหรอืลงมติในเรือ่งนัน้ๆ พรอ้มทัง้บนัทกึในรายงานการประชมุเก่ียวกบั

ความมีสว่นไดเ้สยี หรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ัน้ๆ วา่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งไร 

4. จดัท าบนัทกึรายงานการประชมุ และเก็บเอกสารเก่ียวกบัการประชุมใหถ้กูตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบ

ได ้และจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผา่นการรบัรองจากที่ประชมุเพื่อเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

3.3.2 ธุรกรรมที่ส าคัญของกองทรัสตท์ี่เสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์

1. กลยทุธก์ารลงทนุ นโยบายการจดัการ รวมถึงโครงสรา้งเงินทนุ และเงินกูย้ืม 

2. การแตง่ตัง้ผูร้บัมอบหมายงานภายนอก เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน ผูร้บัประกนัการจดัจ าหนา่ย  

และผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัย ์

3. การคดัเลอืกทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุตามขัน้ตอนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

4. การจ าหนา่ยทรพัยส์นิตามขัน้ตอนการจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกั 

5. การพิจารณาตรวจสอบ และการท ารายการท่ีเขา้ขา่ยการท าธุรกรรมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ 

6. การก าหนดงบประมาณประจ าปี ตามขัน้ตอนการก าหนดงบประมาณ 

7. การเพิ่มทนุ การกูย้ืม และการออกหุน้กู ้ตามขัน้ตอนการจดัหาเงินทนุ 

8. การเขา้ท ารายการอื่นๆ ท่ีมีนยัส  าคญัตอ่การบริหารจดัการกองทรสัตต์ามหลกัเกณฑแ์ละกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง  
เช่น การจ่ายประโยชนต์อบแทนของกองทรสัต ์เป็นตน้ 

3.4 การดูแลเร่ืองการใชข้้อมูลภายใน 

ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดจ้ดัใหม้ีระบบปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์ก่ียวกบัการเก็บรกัษาขอ้มลูภายใน ดงัตอ่ไปนี  ้

 1. หา้มเปิดเผยขอ้มูลความลบัต่อบุคคลภายนอก หรือต่อพนกังานของบริษัทที่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง และตอ้งไม่น า

ขอ้มลูที่ไดม้าใช ้นอกเหนือจากการปฏิบตัิหนา้ที่ปกติ หรอืไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม 

2. จดัระบบเก็บรกัษาเอกสารที่เป็นความลบัดว้ยความระมดัระวงั  

 3. ระมดัระวงัการสนทนา หรอืหารอืเก่ียวกบัขอ้มลูภายในท่ีเป็นความลบักบับคุคลภายนอกสว่นงาน เพื่อมิใหบ้คุคล

ผูไ้มม่ีสว่นเก่ียวขอ้งเขา้มามีสว่นรูเ้ห็นในขอ้มลูนัน้ 

4. ใชค้วามระมดัระวงัในการสง่หรอืรบัขอ้มลูภายใน เพื่อปอ้งกนัการรั่วไหลของขอ้มลูก่อนที่จะเปิดเผยสูส่าธารณะ 

5. หา้มบคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้งเขา้ไปในพืน้ที่ปฏิบตัิงานของหน่วยงาน โดยจดัใหม้ีพืน้ที่ส  าหรบัการประชุมหรือตอ้นรบั

แยกไวต้า่งหาก 
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6. หากพนกังานมีขอ้สงสยัว่าขอ้มูลใดจะเป็นความลบั หรือขอ้มูลที่จะเปิดเผยไดห้รือไม่นัน้ ก าหนดใหพ้นกังาน

สอบถามโดยตรงกบัผูบ้งัคบับญัชาหรอืฝ่ายงาน  Compliance & Legal 

3.5 กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตดัสนิใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัสต ์

3.5.1 การลงทุนในทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะด าเนินการดงัตอ่ไปนีก้่อนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแตล่ะครัง้  

(1) ตรวจสอบรายละเอียดของทรพัยส์นิซึง่รวมถึงขอ้มลูและเอกสารตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (Due Diligence) 

(2) จดัใหม้ีการประเมินราคาทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

(3) ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นการเช่าช่วง ผูจ้ัดการ
กองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความเสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการ
ผิดสญัญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า และเปิดเผยมาตรการป้องกันความ
เสีย่งดงักลา่วตอ่ทรสัตีและผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

(4) เพื่อใหส้อดคลอ้งและส่งเสริมแนวทางการลงทุนในทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ตามนโยบายของ
กองทรสัต ์KERM อาจพิจารณาประกอบธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการบริหารอสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพใหก้บัทรพัยส์ินที่กองทรสัตอ์าจพิจารณาเขา้ลงทุน โดยค านึงถึงการก่อใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุแก่กองทรสัต ์โดยเจา้ของอสงัหาริมทรพัยด์งักลา่วจะตอ้งตกลงใหส้ิทธ์ิแก่กองทรสัตใ์นการเขา้
ลงทนุในโครงการภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัจากการบริหารของ KERM (ระยะเวลา 5 ปีดงักลา่ว 
ไม่บงัคบัใชก้บัศนูยก์ารคา้เดอะ คริสตลั พีทีที ชยัพฤกษ์ เนื่องจากเป็นโครงการร่วมทุนกบับคุคลอื่น ) 
ทัง้นี ้การเขา้บริหารอสงัหาริมทรพัยอ์ื่นที่ไม่ใช่ทรพัยส์ินที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุของ  KERM จะมีพืน้ที่ให้
เช่าสทุธิของโครงการเหลา่นัน้รวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน 25% ของพืน้ที่ใหเ้ช่าสทุธิรวมของทกุโครงการที่ 
KERM บรหิารทัง้หมด 

ทัง้นี ้ในกรณีที่เป็นการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิ่มเติม ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะด าเนินการดงันีด้ว้ย 

(1) จดัใหท้รสัตีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการลงทนุในทรพัยส์ิน ว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(2) ขออนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์นิ ดงันี ้

(2.1) การลงทนุในทรพัยส์นิท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจา้ของโดย 

- เวน้แตเ่ป็นกรณีที่เปิดเผยไวแ้ลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูฉบบันี ้

- ส าหรบัธุรกรรมที่มีมลูคา่เกิน 1 ลา้นบาท หรอืตัง้แตร่อ้ยละ 0.03 ของมลูคา่ทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการของบรษัิท 
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- ส าหรบัธุรกรรมที่มีมูลค่าตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไปหรือเกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์ิน
สทุธิของกองทรสัต ์แลว้แต่มลูคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัมติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

- จัดใหม้ีที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกับผู้จัดการ
กองทรัสต์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหน่วยทรสัตข์องกองทรัสต์มีข้อมูล
ประกอบการตดัสนิใจในการอนมุตัิการลงทนุในทรพัยส์นิดงักลา่ว 

- ด าเนินการใหบ้คุคลที่มีความเก่ียวโยงกบัทรพัยส์ินที่เสนอขายไม่มีสว่นรว่มในการอนมุตัิการ
ลงทนุในทรพัยส์นิดงักลา่ว 

(2.2) การลงทนุในทรพัยส์นิท่ีบคุคลทั่วไปท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนัเป็นเจา้ของ 

- การลงทนุในทรพัยส์นิท่ีมีมลูคา่ตัง้แตร่อ้ยละ 10.00 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตข์ึน้
ไป ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์

- การลงทุนในทรพัยส์ินที่มีมลูค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30.00 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์
ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หนว่ยทรสัตท์ี่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

3.5.2 การจ าหน่ายทรัพยส์นิหลักของกองทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์อาจจะพิจารณาจ าหนา่ยทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัตโ์ดยมีกระบวนการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จัดใหม้ีการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(2) การจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์นิหลกัตอ้งกระท าโดยเปิดเผย มีสาระของรายการ และมีระบบในการอนมุตัิ
ตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์อีกทัง้มีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมติที่
ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์ช่นเดียวกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิ  

(3) การจ าหน่ายทรพัยส์ินที่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะกระท าไดเ้มื่อมีเหตุจ าเป็นและสมควร และไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

- การจ าหนา่ยทรพัยส์นิหลกัก่อนครบ 1 ปี นบัแตว่นัท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกันัน้ 

- การจ าหนา่ยทรพัยส์นิหลกัท่ีกองทรสัตไ์ดม้าซึง่กรรมสทิธ์ิใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

 

3.5.3 การบริหารจัดการทรัพยส์ินหลักของกองทรัสต ์
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ในการบริหารทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะว่าจา้งผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย ์

โดยคดัเลอืกจากผูท้ี่มีประสบการณใ์นการบรหิารทรพัยส์นิในแตล่ะประเภททรพัยส์นิท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุ  

3.5.4 การคัดเลอืกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัสต ์

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์มีการคดัเลอืกบคุลากรเพื่อท าหนา้ที่บรหิารจดัการกองทรสัตโ์ดยพิจารณาจากประสบการณก์ารท างานใน
หนา้ที่ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นส าคญั ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะมีการตรวจสอบวา่บคุลากรท่ีเป็นผูบ้รหิารมีคณุสมบตัิตามที่ระบไุวใ้น
ประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. ดงันี ้

(1) เป็นผูม้ีประสบการณด์า้นบริหารจดัการลงทนุหรือการจดัหาผลประโยชนจ์ากอสงัหาริมทรพัยร์วมกัน
เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัเริม่งานกบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์

(2) เป็นผูท้ี่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มของบคุคลที่มีอ  านาจในการจัดการกองทรสัต ์ซึ่งเป็นลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยลกัษณะตอ้งหา้มของบคุลากรในธุรกิจตลาดทนุโดย
อนโุลม 

(3) คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ได้รับมอบหมาย (แลว้แต่กรณี) จะเป็นผู้ดูแลคัดเลือกบุคลากรตาม
คุณสมบัติที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยมีฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานและนักลงทุนสัมพันธ์ร่วมตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผูส้มคัรดว้ย 

ทั้งนี ้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละต าแหน่งงาน จะมีข้อจ ากัดมิให้ท าหน้าที่ในต าแหน่งงานอื่นที่อาจขัดแย้ง  
ตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ในต าแหนง่งานหลกัที่ไดร้บัการมอบหมาย 

 

3.5.5 การลงทุนในทรัพยส์ินอืน่เพือ่การบริหารกระแสเงนิสด 

ผูจ้ดัการกองทรสัต ์มีระบบในการควบคมุดูแลการลงทุนในทรพัยส์ินอื่นเพื่อการบริหารกระแสเงินสดของกองทรสัต ์ โดยจะ

ตรวจสอบประเภทของทรพัยส์นิอื่นที่ตอ้งการลงทนุและสดัสว่นการลงทนุในทรพัยส์ินอื่นใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญา

ก่อตัง้ทรสัต ์

3.6 การคัดเลือกผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย ์

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือหลายรายเพื่อท าหน้าที่ในก ารบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ ทั้งนี ้ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการบริหารอสงัหาริมทรพัยใ์นส่วนที่ไดร้บัมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการ
บริหารอสังหาริมทรพัยม์าแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผูจ้ัดการกองทรัสต์จะเป็นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริหาร
อสงัหาริมทรพัย ์และกองทรสัตจ์ะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากการบริหารจัดการอสงัหาริมทรพัย ์เช่น ค่า
สาธารณปูโภค คา่ใชจ้่ายในการรกัษาความสะอาด คา่ใชจ้่ายในการรกัษาความปลอดภยั คา่บ ารุงรกัษาอสงัหาริมทรพัย ์เป็น
ตน้ ทัง้นี ้หากมีการแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยร์ายใหม่นอกเหนือไปจากที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบับนี ้
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะแจง้การแตง่ตัง้ดงักลา่วใหท้รสัตีทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหาริมทรพัยร์ายใหม ่
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โดยผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจพิจารณาก าหนดอายุตามสญัญาแต่งตัง้ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัยต์ามความเหมาะสม
เป็นรายกรณี และสามารถตอ่อายไุดโ้ดยอตัโนมตัิ  อยา่งไรก็ดี ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจแตง่ตัง้ผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม
หรอืเปลีย่นผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้หรอืพิจารณาก าหนดเง่ือนไขในการถอดถอนผูบ้รหิารอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นรายกรณี  

 

3.7 การติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์

รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์
การด าเนินการของทรัสต ี

1) การรับ – ส่งมอบ ทรัพยส์ินและสัญญาต่างภายหลังการจัดตั้งกองทรัสต ์

1.1 การรับ - ส่งมอบ
ทรัพยส์ินและ
สัญญาต่าง ๆ 

 

- น าส่ง เอกสารแสดง
กรรมสทิธ์ิ / สทิธ์ิ ในทรพัยส์ิน 
รวมทั้งสัญญาและเอกสาร
ส าคัญต่าง ๆให้แก่ผู้จัดการ
กองทรสัต ์

- เ ข้ า ต ร ว จ ต ร า ส ภ า พ
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน
พรอ้มกับผูจ้ัดการกองทรสัต ์
และทรสัตี 

- จัดท ารายงานบนัทึกสภาพ
อสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้อง
และครบถว้น ภายใน 30 วนั
นับแต่วันที่ เริ่มด าเนินการ
ตรวจตรา  และส่งส า เนา
รายงานดังกล่าวใหผู้จ้ัดการ
กองทรสัต ์ภายใน 5 วนัท า
การนบัแต่วนัที่ท  าบนัทึกแลว้
เสรจ็ 

- ตรวจสอบรายละเอียดทรัพย์สิน
และสัญญาต่าง  ๆ  ที่ ได้รับจาก
เจา้ของทรพัยส์ิน ผูบ้ริหารอสงัหาฯ 
และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง เช่น 
ที่ปรึกษากฏหมาย ผูป้ระเมินราคา 
เป็นตน้  

- จั ด ท า ส า เ น า ห นั ง สื อ แ สด ง
กรรมสิทธ์ิในทรพัยส์ิน และสญัญา
ตา่ง ๆ เก็บไวท้ี่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์1 
ชุด เพื่อใช้อา้งอิงและประกอบการ
ปฏิบตัิงาน และจดัท าหนงัสือน าส่ง
เอกสารส าคัญน าส่งให้ทรัสตีเพื่อ
เก็บรกัษาตอ่ไป 

- เ ข้ า ต ร ว จ ต ร า ส ภ า พ
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุนพรอ้ม
กับ ทรัสตี และผู้บริหารอสังหาฯ 
และตรวจสอบรายงานบนัทึกสภาพ
อสงัหารมิทรพัย ์

- รับ ม อบท รัพ ย์สิ น จ า ก
เ จ้ า ข อ ง ท รัพ ย์ สิ น  ต า ม
ร า ยละ เ อี ย ดท รัพ ย์สิ น ที่
กองทรัสต์เข้าลงทุนพร้อม
ส อ บ ท า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ทรัพย์สิน  ส า เนาหนังสื อ
แสดงกร รมสิท ธ์ิ  ร วมทั้ ง
สัญญาต่างๆ ที่ ได้รับจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์ 

- เ ข้ า ต ร ว จ ต ร า ส ภ า พ
อสังหาริมทรัพย์ที่เข้าลงทุน
ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบั
แต่วนัที่ทรสัตีเขา้ครอบครอง
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
ตรวจสอบรายงานบันทึก
สภาพอสงัหารมิทรพัย ์

 

2) การติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาฯ 

2.1 การจัดเก็บรายได้
และน าส่งให้
กองทรัสต ์โดย
ครบถว้นถกูต้อง 

- กองทรสัตก์ าหนดนโยบาย
ให้ผู้เช่าช าระเงินค่าเช่าเข้า
บัญชีเงินฝากของกองทรสัต์
โดยตรง  อย่างไรก็ตาม กรณี
ที่ผู้ เ ช่ าช าระเ งินเข้าบัญชี

- ทุกสิ ้น เดื อนตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของจ านวนเงินรายไดท้ี่โอน
เข้าบัญชีเปรียบเทียบกับรายงาน
และเอกสารประกอบต่างๆ ที่ไดร้บั

- ทุกสิน้เดือนตรวจสอบงบ
กา ร เ งิ น เป รี ยบ เที ยบกับ
รายงานและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ร่วมกับผู้ตรวจสอบ
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์
การด าเนินการของทรัสต ี

ผู้บริหารอสังหาฯ ผู้บริหาร
อสงัหาฯจะน าเงินค่าเช่าเขา้
บญัชีของกองทรสัต ์    

- ทกุสิน้เดือนผูบ้ริหารอสงัหา
ฯ จัดท าสรุปข้อมูลการเรียก
เก็บรายไดค้า่เช่าตามสญัญา
เช่า เงินสดค่าเช่ารบัในเดือน
นั้นๆ และลูกหนีท้ี่ค้างช าระ
ค่า เช่ า  น าส่ง ให้ผู้จัดการ
กองทรสัตต์รวจสอบ 

จากผูบ้รหิารอสงัหาฯ 

- กรณีจ านวนเงินถูกต้อง จัดเก็บ
ขอ้มูล และเอกสารประกอบต่างๆ 
พรอ้มจัดท างบการเงิน และจัดท า
รายงานเสนอตอ่ทรสัตี  

- กรณีจ านวนเงินไม่ถกูตอ้ง แจง้ให้
ผูบ้ริหารอสงัหาฯชีแ้จงเหตุผล และ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

บญัชี 

- กรณีไม่พบความผิดปกติ 
จดัเก็บรายงานและเอกสาร 

- กรณีพบความผิดปกติ แจง้
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
ต ร วจสอบ  และแก้ ไ ข ให้
ถกูตอ้ง 

2.2 การเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจาก
กองทรัสต ์ 

- ผู้บริหารอสังหาฯ จัดท า
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ เ ส น อ
แผนการด าเนินงานประจ าปี
ใหแ้ก่ผูจ้ัดการกองทรสัตเ์พื่อ
พิจารณาก าหนดงบประมาณ
ลว่งหนา้ก่อนสิน้รอบบญัชีใน
แตล่ะปี 

- ก ร ณี มี ก า ร ก า ห น ด
งบประมาณ ส่งเอกสารขอ
เบิกคา่ใชจ้่าย พรอ้มหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย มายัง
ผู้จั ด กา รกองทรัสต์  เ พื่ อ
ตรวจสอบและพิจารณาการ
เบิกจ่าย  

- ก ร ณี ไ ม่ มี ก า ร ก า ห น ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ  ห า รื อ กั บ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ชี ้แจง
เหตุผลความจ าเป็นในการ
เบิกจ่าย เพื่อก าหนดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายที่จะตอ้งขออนุมัติ 
หากได้รับอนุมัติ  ผู้บริหาร
อสังหาฯ ส่งเอกสารมายัง

- ผู้จัดการกองทรัสต์พิ จา รณา
แผนการจัดท างบประมาณร่วมกับ
ผู้บริหารอสังหาฯ และน าเสนอ
คณะกรรมการ BKERIC เพื่อ
พิ จ า รณา อนุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม าณ
ประจ าปี 

- กรณีมีการก าหนดงบประมาณ 
หากค่ า ใ ช้ จ่ า ยดั ง ก ล่ า ว อยู่ ใ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ 
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย และแจ้งผล
การตรวจสอบให้ทรัสตีพิจารณา
ด าเนินการสั่ งจ่ายเ งินเข้าบัญชี
ผูเ้ก่ียวขอ้ง  

- กรณีไม่มีการก าหนดงบประมาณ 
หรอื หากคา่ใชจ้่ายดงักลา่วไมอ่ยูใ่น
งบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิ หรือเกิน
กว่า งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ 
ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งผู้บริหาร
อสังหาฯให้ชี ้แจงถึงความจ าเป็น
และ เหม าะสมขอ งค่ า ใ ช้ จ่ า ย
ดังกล่าว และขอเอกสารเพิ่มเติม 

- ทุกสิน้เดือนตรวจสอบงบ
กา ร เ งิ น เป รี ยบ เที ยบกับ
รายงานและเอกสารประกอบ
ต่างๆ ร่วมกับผู้ตรวจสอบ
บญัชี 

- กรณีไม่พบความผิดปกติ 
จดัเก็บรายงานและเอกสาร 

- กรณีพบความผิดปกติ แจง้
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
ต ร วจสอบ  และแก้ ไ ข ให้
ถกูตอ้ง 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์
การด าเนินการของทรัสต ี

ผูจ้ัดการกองทรสัต ์โดยระบ ุ
1)รายละเอียดทรพัยส์ิน  2) 
วงเงินที่ขออนุมัติ  3) เลขที่
ห นั ง สื อ อนุมัติ  4 )  อื่ น  ๆ 
ตามแตก่รณี 

- กรณีเ ป็นเรื่อง เร่งด่วนที่
จะต้องขออนุมัติผู้บริหาร
อสงัหาฯจะโทรศัพท ์/ email 
มาแจง้ขออนมุตัิจากผูจ้ดัการ
กองทรสัตก์่อน 

ทัง้นี ้หากมีความเห็นว่าค่าใช้จ่าย
ดงักลา่วเป็นประโยชนต์่อกองทรสัต ์
ก็จะอนมุตัิการสั่งจ่าย หากผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ไม่เห็นควรให้จ่ายเงิน 
แจง้ผูบ้รหิารอสงัหาฯ คืนเอกสารชุด
ดงักลา่วกลบัไป 

- จั ด ท า บั น ทึ ก ร า ย ก า ร  แ ล ะ             
งบการเงิน เสนอตอ่ทรสัตี 

 

2.3 การดูแลและซ่อม
บ ารุงรักษา
ทรัพยส์ินของ
กองทุนอยา่ง
เพียงพอและ
เหมาะสม 

- ต ร ว จ ด้ ว ย ส า ย ต า ว่ า 
ทรัพย์สินหลักอยู่ในสภาพ
พร้อมจัดหาผลประโยชน ์
ห า ก พบท รัพ ย์ สิ น ช า รุ ด
บกพรอ่งอยา่งมีนยัส าคญั ซึ่ง
กระทบต่อการจัดหารายได้
ขอ ง กองทรัสต์  ผู้บ ริ ห า ร
อสงัหาฯ จะท าการจดบนัทึก 
ถ่ายภาพประกอบตามสภาพ
ทางกายภาพที่ เ ห็ น  และ
ด าเนินการซ่อมแซม พรอ้ม
แจ้งให้ผู้จัดการกองทรัสต์
ทราบ 

- ก ร ณี ผู้ เ ช่ า แ จ้ ง ค ว า ม
ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ซ่ อ ม แ ซ ม
ทรัพย์สินในภาพรวม   ผู้
บริหารอสงัหาฯ จะพิจารณา
ความเหมาะสมและความ
จ าเป็นของรายการซ่อมแซม
ดังกล่าวโดยค านึงถึงการ
รกัษาความสมัพนัธอ์นัดีกบัผู้
เ ช่ า ด้ ว ย  พ ร้ อ ม แ จ้ ง ใ ห้

- กรณีที่ผูบ้ริหารอสงัหาฯ ขออนมุตัิ
ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซม ผูจ้ดัการ
กอ ง ท รัส ต์จ ะพิ จ า รณาค ว า ม
เหมาะสมของการด า เนินการ
ดงักลา่ว 

- หากเห็นว่ามีความเหมาะสมใน
การท ารายการ ผูจ้ัดการกองทรสัต ์
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
จดัจา้งผูซ้่อมบ ารุงทรพัยส์ินที่ช  ารุด
บกพร่องอย่างมีนยัส าคญั ใหอ้ยู่ใน
สภาพพรอ้มใชง้านและรายงานผล
ความคืบหนา้ใหท้รสัตีทราบ 

- ตรวจสอบรายงานความ
คื บ ห น้ า จ า ก ผู้ จั ด ก า ร
กองทรสัต ์

- กรณีไม่พบความผิดปกติ 
จดัเก็บรายงานและเอกสาร 

- กรณีพบความผิดปกติ แจง้
ใ ห้ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์
ต ร วจสอบ  และแก้ ไ ข ให้
ถกูตอ้ง 
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์
การด าเนินการของทรัสต ี

ผูจ้ดัการกองทรสัตท์ราบ 

- กรณีผู้เช่าไม่ประสงค์ต่อ
สญัญาเช่า  ผูบ้รหิารอสงัหาฯ 
จะรับคืนทรัพยส์ินจากผู้เช่า 
แ ล ะ ใ ห้ ผู้ เ ช่ า ซ่ อ ม แ ซ ม
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
ให้อ ยู่ ใ น สภาพพร้อ ม ใ ช้
เช่นเดียวกับตอนเริ่มสญัญา
เช่า 

3) การบริหารจัดการกองทุน และการเปิดเผยข้อมูลกองทรัสต ์

3.1 การพิจารณาจ่าย
จ่ายประโยชน์
ตอบแทน 

- - ตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
พิจารณาอนมุตัิจ านวนเงินที่จะจ่าย
ประโยชนต์อบแทน 

- ท าจดหมายแจ้งก าหนดวันปิด
สมุดทะเบียนเพื่อก าหนดสิทธิใน
การรับเงินประโยชน์ตอบแทนผล
ภายใน 14 วนันบัจากวนัแจง้ตลาด
หลกัทรพัย ์

- ก าหนดวนัจ่ายประโยชนต์อบแทน
ภายใน 14 วันนับจากวันปิดสมุด
ทะเบียน  

- แจ้งก าหนดการดังกล่าวต่อส่วน
งานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการใน
สว่นท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

- ทรัสตีตรวจสอบรายงาน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน
จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

3.2 การจัดให้มกีาร
ประเมิน / ทบทวน
ราคาทรัพยส์ิน
ประจ าปี 

- จดัสง่ขอ้มลูที่จ  าเป็นใหแ้ก่ผู้
ประเมินราคาอิสระ 

- อ านวยความสะดวกในการ
ตรวจประเมินทรพัยส์ินของผู้
ประเมิน 

- รวบรวมรายการทรพัยส์ินทัง้หมด
ของกองทรสัตท์ี่จะครบรอบประเมิน
ในรอบปีปัจจบุนั 

- คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ประเมิน
ราคาอิสระ ตามเกฏฑก์ารคดัเลือก
ผู้ร ับมอบหมายงาน พรอ้มแจ้งให้

- ทรัสตีตรวจสอบรายงาน
การประเมินราคาทรัพย์สิน
จากผูจ้ดัการกองทรสัต ์
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์
การด าเนินการของทรัสต ี

ผู้บริหารอสังหาฯรับทราบเพื่ อ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

- ตรวจสอบสมมติฐานและความ
ถู ก ต้อ ง ใ น ก า รป ร ะ เ มิ น ร า ค า
ทรัพย์สิน  พร้อมน าส่ง รายงาน
ประเมินใหก้บัทรสัตี และกลต. 

- สรุปราคาประเมินเผยแพร่ใน
เว็บไซตต์ลาดหลกัทรพัยฯ์  

3.3 การตรวจตรา
ทรัพยส์ินประจ าปี 

- เขา้ท าการตรวจตราสภาพ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง
กองทรัสต์พร้อมผู้จัดการ
กองทรสัต ์และทรสัตี 

 

- รวบรวมรายการทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ที่ครบก าหนดการเข้า
ตรวจสภาพประจ าปี 

- ป ร ะสานงานกับทรัส ตี  แล ะ
ผูบ้ริหารอสงัหาฯ เพื่อท าตารางนดั
หมายวันที่ เข้าท าการตรวจตรา
สภาพอสงัหารมิทรพัย ์

- เ ข้ า ท า ก า รต ร ว จ ต ร า สภาพ
อสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตว์่ามี
อยู่ จ ริ ง และมี สภาพที่ จ ะ ใช้ห า
ผลประโยชนไ์ด ้

- จั ด ท า ร า ย ง านบันทึ ก สภาพ
อสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ เข้าตรวจตรา
ทรพัยส์นิ 

- น าสง่ส าเนารายงานบนัทึกสภาพ
อสงัหาริมทรพัย์ใหท้รสัตีภายใน 5 
วันท าการนับแต่วันที่ท  ารายงาน
ดงักลา่วแลว้เสรจ็ 

- ทรัสตีตรวจสอบรายงาน
บันทึกสภาพทรัพย์สินจาก
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

 

3.4 การลงทุนเพือ่ - - ตรวจสอบขอ้มลูเงินสดคงเหลือใน - พิจารณาความเหมาะสมใน
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รายละเอียด 
การด าเนินการของ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย ์
การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้จัดการกองทรัสต ์
การด าเนินการของทรัสต ี

บริหารสภาพ
คล่องของกองทุน 

บญัชีของกองทรสัต ์

- พิจารณาส ารองเงินสดไวส้  าหรบั
ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ล่วงหน้า
ประมาณ 1 เดือน  โดยส่วนที่เหลือ
พิจารณาน าไปลงทุนเพื่อบริหาร
สภาพคล่องตามความเหมาะสม 
โดยแจ้งรายละเอียดการลงทุน 
จ านวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่
ต้อ ง ก า รลงทุน  เ พื่ อ ขออนุมัติ
จากทรสัตี 

- หากไดร้บัอนุมตัิ ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อน าเงินสด
ไปลงทนุตามขัน้ตอน 

การบริหารสภาพคล่องของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

3.5 การตรวจสอบ

ส าเนากรมธรรม์

ประกันภยั 

- กรณีกรมธรรม์ใกล้ครบ
ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ประกันภัย  แจ้งผู้จัดการ
กองทรสัตเ์พื่อด าเนินการต่อ
อายุกรมธรรม์ประกันภัย
ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์ 

- พิ จ ารณาความ เพีย งพอและ
เหมาะสมของเง่ือนไขกรมธรรมท์ี่จะ
ตอ่อาย ุ 

- ตรวจสอบผู้ร ับผลประโยชน์ ใน
กรมธรรมป์ระกันภยัใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ ์ 

- ตรวจสอบประเภทการประกันภยั
และวง เ งินประกันภัย ในแต่ละ
ประเภท Property Damage ทัง้นี ้
การท าประกันภัยต้องไม่ต ่ ากว่า 
Replacement Cost 

- พิจารณาความเหมาะสม
ของวงเงินประกนัภยั 

 

3.8 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดแ้ตง่ตัง้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของกองทรสัต ์ส  าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชี ตัง้แต ่วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์ จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีคา่ตอบแทนจาก
การสอบบญัชี (Audit Fee) เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,000,000 บาท  
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4. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

4.1 นโยบายภาพรวม 

 ผูจ้ัดการกองทรสัต์มีนโยบายในการบริหารกองทุนภายใตก้ารจัดการดว้ยความเป็นธรรม นอกจากนี ้ ผูจ้ัดการ
กองทรสัต ์ยงัมีนโยบายในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยจะไม่ยอมรบัการคอรร์ปัชั่นใดๆ ทัง้สิน้ ซึ่งครอบคลมุถึงธุรกิจ
และรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าโดยการน าเสนอ การให้ค ามั่นสัญญา การขอ                    
การเรยีกรอ้ง การใหห้รอืรบัสนิบน หรอืการกระท าพฤติกรรมที่สอ่ไปในทางคอรร์ปัชั่น และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว 
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลถุึงหลกัการดงักลา่วซึง่ครอบคลมุ 5 ดา้น ดงันี  ้

1. การชว่ยเหลอืทางการเมือง  
2. การบรจิาคเพื่อการกศุล  
3. เงินสนบัสนนุ   
4. คา่ของขวญั คา่บรกิารตอ้นรบั และคา่ใชจ้า่ยอื่น 
5. สนิบนและสิง่จงูใจ 

 โดยผู้ถือหน่วยทรสัตส์ามารถดูรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัทจัดการเพิ่มเติมได้ที่ 
www.bblam.co.th 

4.2 การด าเนินงาน 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดก้ าหนดขัน้ตอนเพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างละเอียด  โดยผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะสอบทาน

ขัน้ตอนการปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรกัษาช่ือเสยีงของบรษัิท โดย

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายนี ้โดยทั่วกนั 

 แนวทางการสือ่สาร และการเปิดเผยนโยบายการต่อต้านการคอรรั์ปชั่น  

 เพื่อใหน้โยบายการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นมีการน าไปใชอ้ยา่งมีประสทิธิผล เป็นประโยชนต์อ่องคก์รโดยรวม จ าเป็นท่ี

ทกุคนในบรษัิท ไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชั่วคราว จะตอ้งรบัทราบและ

ตระหนกัถึงความส าคญัของนโยบายดงักล่าว โดยตอ้งน าไปปฏิบตัิ พรอ้มทัง้เปิดเผยใหบุ้คคลที่เก่ียวขอ้งกันทางธุรกิจ เช่น 

บรษัิทคูค่า้ ลกูคา้ เป็นตน้ ไดท้ราบ 

 การควบคุมภายในและการรายงาน 

 ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะตรวจสอบการบนัทึกรายการทางการเงิน และกระบวนการท าบญัชี อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

เพื่อใหก้ารปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นสามารถปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทัง้เสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบดงักลา่วใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ  

 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ  

 ฝ่ายก ากบัการปฏิบตัิงาน เป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายนี ้โดยไดร้ับมอบหมายให้ มีอ านาจหน้าที่ในการออกระเบียบและก าหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดตา่งๆ เพื่อใหม้ีความเหมาะสมตอ่การปฏิบตัิงานของบรษัิทจดัการเพื่อบรรลหุลกัการท่ีใหไ้ว ้
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 บทลงโทษ 

 หากผูบ้ริหาร พนกังาน พนกังานทดลองงาน ลกูจา้งประจ า ลกูจา้งชั่วคราว ที่จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายนีแ้ลว้ไม่
กระท าตาม ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือค าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของผูจ้ัดการกองทรสัต ์ซึ่ง
ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะลงโทษอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่ง และมิตอ้งเรยีงล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1)  วา่กลา่วตกัเตือนดว้ยวาจา 
 2)  ภาคทณัฑแ์ละท าทณัฑบ์น เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 3)  โยกยา้ยเปลีย่นแปลงหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบตามที่บรษัิทเห็นสมควร 
 4)  เลกิจา้งพนกังาน โดยไมจ่า่ยคา่ชดเชยใดๆ 

4.3 การอนุรักษพ์ลังงาน 

 ผูจ้ดัการกองทรสัตย์งัคงใหค้วามส าคญักบัการอนรุกัษ์และประหยดัพลงังาน โดยน าระบบการจดัการดา้นพลงังาน
มาประยกุตใ์ช ้โดยใหก้ารสนบัสนนุทรพัยากรที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารด าเนินงานอนรุกัษ์และจดัการพลงังานมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รวมถึงบคุลากร งบประมาณ ใหก้ารฝึกอบรมแก่บคุลากร และจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้
 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้ให้กับบุคคลากร  

1. เชิญวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังานมาใหค้วามรูแ้ก่บคุคลากร  
2. พฒันาฝึกอบรม หลกัสตูรปลกูจิตส านกึการอนรุกัษ์พลงังานส าหรบับคุคลากร  
3. สง่บคุคลากรเขา้รว่มโครงการของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน หวัขอ้พฒันาบคุลากรภาคปฏิบตัิเพื่อ
การประยุกตใ์ช้นวตักรรมและเทคโนโลยี ส  าหรบัการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน (Energy 4.0) ในอาคารประเภท
ศนูยก์ารคา้ฯ  
 

ด้านกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงาน 

1. ก าหนดนโยบายการใชง้านและวิธีการพิมพเ์อกสารเพื่อลดการใชก้ระดาษและมาตรการน ากระดาษกลบัมาใชซ้  า้เพื่อเป็น
มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
2. จัดกิจกรรมโครงการหลงัคาเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากเชิญชวนการบริจาคกล่องนม เพื่อใชจ้ัดท า
หลงัคาใหก้บัผูด้อ้ยโอกาสและขาดแคลน 
3. จดักิจกรรมโครงการเรยีกคืนวสัด ุอะลมูิเนียม เพื่อจดัท าขาเทียมพระราชทาน ประจ าปี 2562 
4. จดักิจกรรมแจกถงุผา้ บอกลาถงุพลาสติก ธีม SAY NO! TO PLASTIC BAGS 

 

 ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ช่ือมั่นวา่การท ากิจกรรมที่กลา่วมาทัง้หมดนีจ้ะเป็นพลงัส าคญัที่ช่วยสรา้งสรรคส์งัคมไทยได ้
แมว้า่เราจะเป็นเพียงสว่นเลก็ๆ ในสงัคม แตห่ากสว่นเลก็ๆ จ านวนมากพรอ้มใจกนัด าเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชนแ์ลว้ พลงัที่
มีก็จะยิ่งใหญ่ทัง้สามารถพฒันาสงัคมไทยใหด้ีขึน้ไดอ้ยา่งยั่งยืนตอ่ไป 
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5. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของฝ่ายงานต่างๆ 
ที่รบัผิดชอบในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทรสัต ์ ใหเ้ป็นไปตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนด โดยการ
ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคมุภายในนีเ้ป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบประจ าปีที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เนื่องจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นฝ่ายงานท่ีมีความอิสระในการด าเนินงาน จึงรายงานผลการปฏิบตัิงานโดยตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเห็นวา่
ระบบการควบคุมภายในในสว่นที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกองทรสัตม์ีความรดักุมและเหมาะสม  มีการมอบหมาย
บคุคลากรใหป้ฏิบตัิหนา้ที่อย่างเพียงพอและแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน (Segregation of Duties) ท าให้
สามารถปฏิบตัิงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีการติดตามควบคุมดแูลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์ ท าใหส้ามารถควบคุมและติดตามการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์ินของกองทรสัตอ์ย่างรดักุมและ
เหมาะสม   

6. การป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

สญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลที่เก่ียวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ว ้ดงัตอ่ไปนี ้

1) การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งเป็นธุรกรรมที่
มีรายการเขา้ลกัษณะดงันี ้

1.1) เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

1.2) เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์ 

1.3) มีความสมเหตสุมผลและใชร้าคาที่เป็นธรรม  

1.4) คา่ใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรยีกเก็บจากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

1.5) ผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นรว่มในการตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนัน้  

2) การอนมุตัิธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ตอ้งผ่านการ
ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.1) ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีวา่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้  

2.2) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือตัง้แต่รอ้ยละ 0.03 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทรสัตข์ึน้ไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ตอ้งน าเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิในล าดบัถดัไป  

2.3) ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูคา่ตัง้แต่ 02,222,222  บาทขึน้ไป หรือเกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าทรพัยส์ินสทุธิของ
กองทรสัต ์แลว้แตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ตอ้งไดร้บัมติของที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า   3 
ใน  4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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3) ในกรณีที่ธุรกรรมนัน้เป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินหลกั การค านวณมลูค่าจะค านวณตามมลูค่าการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินทัง้หมดของแต่ละโครงการที่ท  าใหโ้ครงการนัน้ๆ พรอ้มจะหารายได ้ซึ่งรวมถึงทรพัยส์ินที่
เก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ดว้ย 

4) กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรอืการขอมติที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสั
ตีมีดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1) ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งจัดใหม้ีเอกสารขอความเห็นชอบหรือหนงัสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามขอ้ 1) พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลูประกอบที่ชดัเจน   

4.2) ทรสัตีตอ้งเขา้รว่มประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์พื่อใหค้วามเห็นเก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตาม
สญัญาก่อตัง้ทรสัต์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์
หนังสือเชิญประชุมต้องมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือ
หนว่ยทรสัตด์ว้ย 

5) ในกรณีที่ไดม้ีการแสดงขอ้มลูส าหรบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรสัตก์บัผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์วอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสอืชีช้วน การท าธุรกรรมดงักลา่วไม่ตอ้งไดร้บั
การอนมุตัิตามขอ้ 2) และไมต่อ้งผา่นกระบวนการขอความเห็นชอบตามขอ้ 4) 
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6.1 รายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสตแ์ละบุคคลที่เกี่ยวโยงกนักับผู้จัดการกองทรัสต ์

นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

บจ. เค.อี.รที แมเนจเมน้ท ์
(“KERM”) 

กองทรสัตแ์ตง่ตัง้ KERM เป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ KERM และบรษัิทในเครอื มีประสบการณแ์ละความ
เช่ียวชาญในการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรพัย์
ประเภทคอมมูนิตีม้อลลเ์ป็นระยะเวลากว่า 12 ปี 
และบริษัทในเครือยงัเป็นผูบ้ริหารอสงัหาริมทรพัย์
คนปัจจบุนัของทรพัยส์นิหลกัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุ  

ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ
เทียบเคียงไดก้บัคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตใ์น
ตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้จัดการ
กองทรัสต์ตามที่ เ ปิดเผยในส่วนที่  2.1.3 หัวข้อ 
คา่ธรรมเนียมในการท าหนา้ที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ทัง้นี ้จากขอ้มูลที่ไดร้บัเห็นว่าการเขา้ท ารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

บจ. เบญจกิจพฒันา กองทรัสต์จะรับโอนสัญญาเช่าที่ดินและพืน้ที่ใน
อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน ์เซ็นเตอร ์ระหว่าง
กองทนุรวม CRYSTAL และ บจ. เบญจกิจพฒันา  

เป็นการรบัโอนสญัญาตา่ง ๆ ที่กองทนุรวม CRYSTAL ไดเ้ขา้ท าเพื่อจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิท่ีลงทนุ 
 
ทัง้นี ้จากขอ้มลูที่ไดร้บัไม่มีความเห็นที่ขดัแยง้ และเห็นว่าการเขา้ท ารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

กองทรสัตน์ าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินไปลงทนุในทรพัยส์นิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ส าหรบั
ศนูยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน ์เซ็นเตอร ์โดยแบ่งเป็น 2 
สว่นดงันี ้
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ

โครงการ CDC ในส่วนที่โอนจากกองทุนรวม 

การด า เนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจาก 
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ท าให้

กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักประเภทที่มี
ท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์ซึ่ง
สง่ผลใหก้องทรสัต ์มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะ

ส าหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่  1 มีการพิจารณาก าหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผูป้ระเมิน
มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่คาดว่า
จะลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (3) 
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นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

CRYSTAL มายังกองทรัสต์ โดยหลังจาก
กองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายงักองทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตจ์ะมี
การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน
และพืน้ที่อาคารบางส่วนอีกประมาณ 6.3 ปี 
สง่ผลใหร้ะยะเวลาสทิธิการเช่าดงักลา่วรวมเป็น 
30 ปี นบัจากวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 

2) การลงทนุในสทิธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าพืน้ที่
เพิ่มเติมในอาคารบางสว่น เป็นระยะเวลา 30 ปี 
นบัจากวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
และกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงาน
ระบบต่าง ๆ ของศนูยก์ารคา้คริสตลั ดีไซน ์เซ็น
เตอร์ (นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ร ับโอนจาก
กองทนุรวม CRYSTAL มายงักองทรสัต)์  

ทั้งนี ้ มูลค่าการเข้าลงทุนสุดท้ายในทรัพย์สินที่
กองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีจ านวนไม่
เกิน 255 ลา้นบาท ส าหรบัการขยายระยะเวลาสิทธิ
การเช่า และไม่เกิน 1,015 ลา้นบาท ส าหรบัการ
ลงทุนเพิ่มเติม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม 
และค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า) ทัง้นี ้
มลูการคา่การเขา้ลงทนุ 1,015 ลา้นบาทขา้งตน้ รวม

เวลานานขึน้ อนัจะช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่
กองทรสัต ์และผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นระยะยาว 

2) การลงทุนในทรัพย์สินที่ จะลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ร ับโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายงักองทรสัต ์จะสง่ผลให้
กองทรัสต์มี โอกาสได้รับผลตอบแทนจาก
อสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม นอกจากนี ้ผูจ้ัดการ
กองทรสัตย์งัสามารถบริหารจดัการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการลงทุนใน
ท รัพ ย์ สิ น ดั ง ก ล่ า ว นั้ น ค ร อบ คลุ ม พื ้น ที่
ศนูยก์ารคา้มากยิ่งขึน้ 

3) การลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติมจะเป็นการลด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
ผูจ้ัดการกองทรสัต์จะสามารถบริหารจัดการ
ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้โครงการ 

อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะ
ไดร้บั (4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยส์ิน (5) 
อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (6) 
อัต ราผลตอบแทนที่ จ ะ ได้จ ากการลงทุน ใน
หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึง
การลงทนุทางเลอืกอื่น ๆ และ (7) มลูค่าที่ผูเ้ช่าและ
ผูใ้หเ้ช่าตกลงรว่มกนั  
 
ทัง้นี ้จากขอ้มลูที่ไดร้บั ไม่มีความเห็นที่ขดัแยง้และ
เห็นว่าการเขา้ท ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์
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นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

ค่ากรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณ์บางส่วน
ของศูนย์การค้าคริสตัล  ดี ไซน์ เ ซ็ น เตอร์ ซึ่ ง
กองทรสัตจ์ะช าระเงินใหแ้ก่ บจ. เค.อี.รีเทล ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสทิธ์ิเฟอรนิ์เจอรแ์ละอปุกรณด์งักลา่ว 

บจ. เกียรติสหมิตร กองทรสัตร์บัโอนสญัญาเช่าที่ดินและพืน้ที่ในอาคาร
โครงการศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย -ราม
อินทรา และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้าระหว่างกองทุนรวม CRYSTAL และ บจ. 
เกียรติสหมิตร  

เป็นการรบัโอนสญัญาตา่ง ๆ ท่ีกองทนุรวม CRYSTAL ไดเ้ขา้ท า เพื่อจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิท่ีลงทนุ  
 
ทัง้นี ้จากขอ้มลูที่ไดร้บัไม่มีความเห็นที่ขดัแยง้และเห็นว่าการเขา้ท ารายการมีความสมเหตสุมผลและเป็น
ประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

กองทรสัตน์ าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินไปลงทนุในทรพัยส์นิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ส าหรบั
ศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอกมยั-รามอินทรา โดย
แบง่เป็น 2 สว่นดงันี ้
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติมของ

โครงการ TC ในส่วนที่โอนจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายังกองทรัสต์ โดยหลังจาก
กองทรัสต์รับโอนทรัพย์สินจากกองทุนรวม 
CRYSTAL มายงักองทรสัตแ์ลว้ กองทรสัตจ์ะมี
การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วน
และพืน้ที่อาคารบางส่วนอีกประมาณ 6.3 ปี 

การด า เนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจาก 
1) การขยายระยะเวลาสิทธิการเช่าเพิ่มเติม ท าให้

กองทรัสต์ได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักประเภทที่มี
ท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์ซึ่ง
สง่ผลใหก้องทรสัต ์มีโอกาสไดร้บัผลตอบแทน
จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะ
เวลานานขึน้ อนัจะช่วยสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่
กองทรสัต ์และผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นระยะยาว 

2) การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ร ับโอนจากกองทุน
รวม CRYSTAL มายงักองทรสัต ์จะสง่ผลให้

ส  าหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่  1 มีการพิจารณาก าหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผูป้ระเมิน
มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่คาดว่า
จะลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (3) 
อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะ
ไดร้บั (4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยส์ิน (5) 
อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (6) 
อัต ราผลตอบแทนที่ จ ะ ได้จ ากการลงทุน ใน
หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึง
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นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
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ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

สง่ผลใหร้ะยะเวลาสทิธิการเช่าดงักลา่วรวมเป็น 
30 ปี นบัจากวนัที่กองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติม
ครัง้ที่ 1 

2) การลงทนุในสทิธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าพืน้ที่
เพิ่มเติมในอาคารบางสว่น เป็นระยะเวลา 30 ปี 
นบัจากวนัท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
และกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อปุกรณ ์และงาน
ระบบต่าง ๆ ของศูนยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอก
มยั-รามอินทรา (นอกเหนือจากทรพัยส์ินที่รบั
โอนจากกองทุนรวม CRYSTAL มายัง
กองทรสัต)์  

ทั้งนี ้ มูลค่าการเข้าลงทุนสุดท้ายในทรัพย์สินที่
กองทรสัตล์งทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีจ านวนไม่เกิน 
180 ลา้นบาท ส าหรบัการขยายระยะเวลาสิทธิการ
เช่า และไม่เกิน 1,165 ลา้นบาท ส าหรบัการลงทุน
เพิ่มเติม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม และ
ค่าใชจ้่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า) ทัง้นี ้มูล
การคา่การเขา้ลงทนุ 1,165 ลา้นบาทขา้งตน้ รวมค่า
กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรแ์ละอุปกรณบ์างส่วนของ
ศูนยก์ารค้าเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา ซึ่ง
กองทรสัตจ์ะช าระเงินใหแ้ก่ บจ. เค.อี.รีเทล ซึ่งเป็น
เจา้ของกรรมสทิธ์ิเฟอรนิ์เจอรแ์ละอปุกรณด์งักลา่ว 

กองทรัสต์มี โอกาสได้รับผลตอบแทนจาก
อสงัหาริมทรพัยเ์พิ่มเติม นอกจากนี ้ผูจ้ัดการ
กองทรสัตย์งัสามารถบริหารจดัการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการลงทุนใน
ท รัพ ย์ สิ น ดั ง ก ล่ า ว นั้ น ค ร อบ คลุ ม พื ้น ที่
ศนูยก์ารคา้มากยิ่งขึน้ 

3) การลงทุนในทรพัยส์ินเพิ่มเติมจะเป็นการลด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจาก
ผูจ้ัดการกองทรสัต์จะสามารถบริหารจัดการ
ทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตเ์ขา้ลงทนุทัง้โครงการ 

การลงทนุทางเลอืกอื่น ๆ และ (7) มลูค่าที่ผูเ้ช่าและ
ผูใ้หเ้ช่าตกลงรว่มกนั  
 
ทัง้นี ้จากขอ้มลูที่ไดร้บั ไม่มีความเห็นที่ขดัแยง้และ
เห็นว่าการเขา้ท ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์
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นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

บจ. เค.อี.รเีทล กองทรสัตน์ าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินไปลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งรวม
ไปถึงกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรแ์ละอปุกรณบ์างสว่น
ของโครงการ CDC ในส่วนที่กองทรัสต์ลงทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 และโครงการ TC ในส่วนที่
กองทรสัตล์งทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ซึ่งปัจจุบนั บจ. เค.
อี.รีเทล เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอรแ์ละ
อปุกรณด์งักลา่ว 

เป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมการลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน สิทธิการเช่าพืน้ที่เพิ่มเติมในอาคารบางส่วน และ
กรรมสิทธ์ิในเฟอรนิ์เจอร ์อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของศูนย์การคา้คริสตัล ดีไซน ์เซ็นเตอร ์และ
ศนูยก์ารคา้เดอะ ครสิตลั เอกมยั-รามอินทรา 

บจ. เดอะคริสตัล ราช
พฤกษ์ รเีทล 

กองทรสัตน์ าเงินที่ไดร้บัจากการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินไปลงทนุในทรพัยส์นิเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 ส าหรบั
ศนูยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์ ซึ่งไดแ้ก่
การลงทนุในสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน และสิทธิการเช่า
พืน้ที่ในอาคารบางส่วนเป็นระยะเวลาประมาณ 
23.4 ปี นบัจากวนัที่กองทรสัตล์งทนุในทรพัยส์ินที่
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ซึ่งรวมถึงกรรมสิทธ์ิใน
เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ และงานระบบต่าง ๆ ของ
ศนูยก์ารคา้เดอะ คริสตลั เอสบี ราชพฤกษ์ 
ทัง้นี ้มูลค่าการเขา้ลงทุนสดุทา้ยที่กองทรสัตล์งทุน
เพิ่มเติมครัง้ที่ 1 จะมีจ านวนไมเ่กิน 1,710 ลา้นบาท 

การด า เนินการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจาก 
1) ท าใหก้องทรสัตไ์ดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัประเภท

ที่มีท าเลที่ตัง้ที่ดีและมีศกัยภาพในเชิงพาณิชย ์
อนัจะช่วยสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่กองทรสัตแ์ละผู้
ถือหนว่ยทรสัต ์ 

2) ช่วยกระจายความเสี่ยงในการด าเนินงานของ
กองทรัสต์โดยท าให้รายได้ของกองทรัสต์ใน
ระยะยาว มีความมั่ นคงเพิ่มขึ ้น  ผ่านการ
กระจายความเสีย่งของการจดัหาประโยชนจ์าก
อสงัหาริมทรัพย ์และช่วยลดการพึ่งพาแหล่ง
รายได้ (Asset Diversification)เนื่องจาก

ส าหรับมูลค่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่ลงทุน
เพิ่มเติมครั้งที่  1 มีการพิจารณาก าหนดขึน้โดย
พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (1) 
ราคาประเมินของทรัพย์สินที่จัดท าโดยผูป้ระเมิน
มลูคา่ทรพัยส์นิท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 
ก.ล.ต. (2) ภาวะตลาดเงินตลาดทนุในช่วงที่คาดว่า
จะลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 (3) 
อตัราผลตอบแทนในระดบัท่ีเหมาะสมที่นกัลงทนุจะ
ไดร้บั (4) ศกัยภาพในเชิงพาณิชยข์องทรพัยส์ิน (5) 
อัตราดอกเบีย้ทัง้ในประเทศและในตลาดโลก (6) 
อัต ราผลตอบแทนที่ จ ะ ได้จ ากการลงทุน ใน
หลกัทรพัยป์ระเภทตราสารทุน ตราสารหนี ้รวมถึง
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ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

ทรพัยส์นิท่ีโอนจากกองทนุรวม มายงักองทรสัต ์
และทรพัยส์นิท่ีจะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 มีท าเล
ที่ตัง้ที่แตกตา่งกนั  

3) การลงทนุในทรพัยส์ินที่จะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 
1 จะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของ
กระแสรายไดข้องกองทรสัตใ์นกรณีที่สิทธิการ
เช่า/เช่าช่วงของทรพัยส์นิบางแหง่สิน้สดุลง 

การลงทนุทางเลอืกอื่น ๆ และ (7) มลูค่าที่ผูเ้ช่าและ
ผูใ้หเ้ช่าตกลงรว่มกนั  
 
ทัง้นี ้จากขอ้มลูที่ไดร้บั ไม่มีความเห็นที่ขดัแยง้และ
เห็นว่าการเขา้ท ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

บจ. ลกัซเ์ซอร ีแอท ลฟิวิง บจ. ลักซ์เซอรี แอท ลิฟวิง จะท าสญัญาเช่าพืน้ที่
และสญัญาบริการในพืน้ที่บางส่วนของทรพัยส์ินที่
กองทรสัตใ์ชใ้นการด าเนินธุรกิจ 
ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีรายไดค้่าเช่าพืน้ที่
จาก บจ. ลกัซเ์ซอรี แอท ลิฟวิง ในปี 2560 จ านวน 
6.71 ลา้นบาท และในปี 2561 จ านวน 2.64 ลา้น
บาท 

เป็นการด าเนินการเพื่อจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต ์โดยมีการก าหนดราคาโดยใชร้าคา
ตลาด และมีเง่ือนไขในการใหเ้ช่าพืน้ที่และบริการที่
เ ป็นไปตามมาตรฐานที่ ใช้กับผู้เช่ารายอื่นที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่าพื ้นที่บนทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานนัน้ อตัราค่าเช่าและ
บริการดังกล่าวเป็นเง่ือนไขภายใต้สัญญาเช่ า/
บริการพืน้ที่ที่สามารถเทียบเคียงไดก้บัเง่ือนไขปกติ
ที่ผูเ้ช่ารายอื่นไดร้บั โดยเทียบเคียงกบัลกัษณะของ
พืน้ท่ี ต าแหนง่ที่ตัง้และขนาดของพืน้ท่ี 
 
ทัง้นี ้จากขอ้มูลที่ไดร้บัไม่มีความเห็นที่ขดัแยง้และ
เห็นว่าการเขา้ท ารายการมีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

บลจ.บวัหลวง  
(“BBLAM”) 

กองทรัสต์จะแต่งตั้ง  BBLAM เป็นผู้จัดการ
กองทรสัต ์

BBLAM มีประสบการณแ์ละความเช่ียวชาญในการ
เป็นผูจ้ัดการกองทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงการบริหารจัดการกองทุน
รวมและทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์จึงมี

ค่าธรรมเนียมและเง่ือนไขที่เก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกับ
หนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ
เทยีบเคียงไดก้บัคา่ธรรมเนียมผูจ้ดัการกองทรสัตใ์น
ตลาด โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมผู้จัดการ
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นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

ความรู้ ความเข้าใจธุ ร กิจจัดการกองทุนรวม
และทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึง
กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี BBLAM จึงมีความ
เหมาะสมเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กองทรัสต์ตามที่ เ ปิดเผยในส่วนที่  2.1.3 หัวข้อ 
คา่ธรรมเนียมในการท าหนา้ที่ผูจ้ดัการกองทรสัต ์
 
ทัง้นี ้จากขอ้มูลที่ไดร้บั เห็นว่าการเขา้ท ารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) (“BBL”) 

BBL เป็นผูใ้หกู้ย้ืมเงินแก่กองทรสัตว์งเงินรวมไม่เกิน 
4,405 ลา้นบาท โดยแบง่เป็น 
1) วงเงินกูร้ะยะยาว (Term Loan) จ านวนไม่เกิน 

4,025 ลา้นบาท ส าหรบัการเขา้ลงทนุครัง้แรก
ของกองทรสัต ์จะเป็นการกูย้ืมเงินจากวงเงิน
ดงักล่าวจ านวนไม่เกิน 2,764 ลา้นบาท และ
จ านวนไม่เกิน 1,261 ลา้นบาท ส าหรบัน าไป
ลงทนุ และ/หรอื ซือ้ทรพัยส์นิในอนาคต 

2) วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) จ านวนไม่เกิน 
280 ลา้นบาท 

3) วงเงินหนงัสอืค า้ประกนั (L/G) จ านวนไมเ่กิน 
100 ลา้นบาท 

การกูย้ืมเงินเพื่อใหก้องทรสัตล์งทุนในทรพัยส์ินครัง้
ที่ 1 จะเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหน่วยทรสัต ์เนื่องจาก
การกูย้ืมเงินมีตน้ทนุทางการเงิน (Cost of Debt) ต ่า
กว่าตน้ทนุทางการเงินของเงินทนุ (Cost of Equity) 
ซึ่ งส่งผลให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มี โอกาสที่ ได้รับ
ผลตอบแทนจากการลงทนุที่สงูขึน้กว่าการระดมทนุ
ผา่นเงินทนุ (Equity) เพียงอยา่งเดียว 

เง่ือนไขในการกูย้ืมเงิน ซึง่รวมถึงอตัราดอกเบีย้ การ
ช า ร ะ เ งิ นต้นและดอก เบี ้ย  จ ะ เ ป็น ไปอย่ า ง
สมเหตุสมผลและไม่ท าใหก้องทรสัตเ์สียประโยชน ์
โดยมีการก าหนดเง่ือนไขในสญัญาที่เก่ียวขอ้งที่เป็น
เง่ือนไขทางการคา้ตามปกติ (Arm’s Length Basis) 
ในกรณีที่กองทรัสต์มีการเข้าท าสัญญาเงินกู้กับ
บคุคลที่เก่ียวโยงของผูจ้ดัการกองทรสัตน์ัน้ สญัญา
เงินกูท้ี่เขา้ท าจะมีเง่ือนไขที่ไม่ดอ้ยกว่าขอ้เสนอจาก
ธนาคารพาณิชย ์และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นที่
ประสงคจ์ะใหเ้งินกูแ้ก่กองทรสัต ์โดยในการกูย้ืมเงิน
ของกองทรัสต์ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานะทางการเงินและ
กระแสเงินสดของกองทรสัต ์รวมถึงสภาวะตลาดเงิน
ตลาดทนุ 
 
ทัง้นี ้จากขอ้มูลที่ไดร้บัเห็นว่าการเขา้ท ารายการมี
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นิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
กับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกนั ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการ 

ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสต ์

ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์
BBL จะท าสัญญาเช่าพืน้ที่และสัญญาบริการใน
พืน้ที่บางส่วนของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ใช้ในการ
ด าเนินธุรกิจ 
ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีรายไดค้่าเช่าพืน้ที่
จาก BBL ในปี 2560 จ านวน 2.24 ลา้นบาท และใน
ปี 2561 จ านวน 2.24 ลา้นบาท 

เป็นการด าเนินการเพื่อจดัหาประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ
ของกองทรสัต ์โดยมีการก าหนดราคาโดยใชร้าคา
ตลาด และมีเง่ือนไขในการใหเ้ช่าพืน้ที่และบริการที่
เ ป็นไปตามมาตรฐานที่ ใช้กับผู้เช่ารายอื่นที่มี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั (Arm’s Length Basis) 

ในการเช่าพื ้นที่บนทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อ
ประกอบธุรกิจและด าเนินงานนัน้ อตัราค่าเช่าและ
บริการดังกล่าวเป็นเง่ือนไขภายใต้สัญญาเช่า/
บริการพืน้ที่ที่สามารถเทียบเคียงไดก้บัเง่ือนไขปกติ
ที่ผูเ้ช่ารายอื่นไดร้บั โดยเทียบเคียงกบัลกัษณะของ
พืน้ท่ี ต าแหนง่ที่ตัง้และขนาดของพืน้ท่ี 
 
ทัง้นี ้จากขอ้มูลที่ไดร้บัเห็นว่าการเขา้ท ารายการมี
ความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

 กองทรสัตอ์าจจะเปิดบญัชีเงินฝาก (กระแสรายวนั 
ออมทรพัย ์และ/หรือ ประจ า) กับ BBL เพื่อใชท้ า
ธุรกรรมทางการเงิน 

เป็นการด าเนินการเพื่อการด าเนินงานของกองทรสัต ์
โดยมีการก าหนดราคาและบริการที่เป็นไปตาม
มาตรฐานกบัธนาคารพาณิชยท์ั่วไป 

การเปิดบญัชีธนาคารกบั BBL นัน้เป็นการเปิดบญัชี
เพื่อธุรกรรมทางการเงินทั่วไปของกองทรัสต์ ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคารพาณิชยท์ั่วไป 
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6.2 รายการระหว่างกองทรัสตกั์บทรัสตแีละบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกันกับทรัสต ี

นิตบุิคคลทีเ่กี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์ที่
ปรึกษาทางการเงนิ และกรรมการอิสระ 

บลจ .  ไทยพาณิชย ์
(“SCBAM”) 

กองทรสัตแ์ตง่ตัง้ SCBAM เป็นทรสัต ี SCBAM มีเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการ
เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์รวมถึงการบริหาร
จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หลาย
ประเภทธุรกิจ จึงมีความรู้ ความเข้าใจใน
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและทรัสตเ์พ่ือ
กา รล งทุน ในอสั งห าริ มท รัพย์  ร วมถึ ง
กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี SCBAM จึงมี
ความเหมาะสมเป็นทรสัต ี

โครงสรา้งของค่าธรรมเนียมทรสัตีนัน้เป็นไป
ตามธุร กิจโดยปกติ  ซึ่ ง เ ทียบเ คียงได้กับ
ค่าธรรมเนียมประเภทเดียวกันของทรัสตี
ของทรสัตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อ่ืน ๆ 

โดยมีรายละเอียดค่าธรรมเนียมทรสัตีตามท่ี
เปิดเผยในส่วนท่ี 2.3.3 หวัขอ้ คา่ธรรมเนียม
ในการท าหนา้ท่ีทรสัต ี

 

ทั้งนี ้ จากข้อมูลท่ีได้รับเห็นว่าการเข้าท า
รายการ มีความสมเหตุสมผลและ เ ป็น
ประโยชนต์อ่กองทรสัต ์

SCB SCB จะท าสญัญาเชา่พืน้ท่ีและสญัญาบริการ
ในพืน้ท่ีบางส่วนของทรพัยส์ินท่ีกองทรสัตใ์ช้
ในการด าเนินธุรกิจ 

ทัง้นี ้กองทุนรวม CRYSTAL มีรายไดค้่าเช่า
พืน้ท่ีจาก SCB ในปี 2560 จ านวน 2.91 ลา้น

เป็นการด าเนินการเพ่ือจัดหาประโยชนจ์าก
ทรัพย์สินของกองทรัสต ์โดยมีการก าหนด
ราคาโดยใชร้าคาตลาด และมีเง่ือนไขในการ
ใหเ้ชา่พืน้ท่ีและบรกิารท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีใชก้ับผูเ้ช่ารายอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกัน 

ในการเช่าพืน้ท่ีบนทรัพย์สินของกองทรัสต์
เพ่ือประกอบธุรกิจและด าเนินงานนัน้ อัตรา
คา่เช่าและบริการดงักล่าวเป็นเง่ือนไขภายใต้
สญัญาเช่า/บริการพืน้ท่ีท่ีสามารถเทียบเคียง
ได้กับเง่ือนไขปกติท่ีผู้เช่ารายอ่ืนได้รับ โดย
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นิตบุิคคลทีเ่กี่ยวโยง
กันกับกองทรัสต ์

ลักษณะของรายการระหว่างกัน ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการ 

ความเหน็ของผู้จัดการกองทรัสต ์ที่
ปรึกษาทางการเงนิ และกรรมการอิสระ 

บาท และในปี 2561 จ านวน 2.98 ลา้นบาท (Arm’s Length Basis) เทียบเคียงกบัลกัษณะของพืน้ท่ี ต  าแหน่งท่ีตัง้
และขนาดของพืน้ท่ี 

 

ทั้งนี ้ จากข้อมูลท่ีได้รับเห็นว่าการเข้าท า
รายการ มีความสมเหตุสมผลและ เ ป็น
ประโยชนต์อ่กองทรสัต ์
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6.3 นโยบายในการท ารายการระหว่างกองทรัสตก์ับผู้จัดการกองทรัสตห์รือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการ

กองทรัสต ์ 

ในกรณีที่จะมีการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรสัต์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต ์
(นอกเหนือจากที่ไดเ้ปิดเผยขา้งตน้และมใิชร่ายการทางการคา้ที่กองทรสัตท์ าเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเง่ือนไขทางการคา้
ทั่วไป) ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะมีการด าเนินการตามกฎหมายหลกัทรพัยด์งันี  ้

(1) บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต์ ใหห้มายความตามที่ก าหนดในประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัเกณฑ์
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

(2) เง่ือนไขและขอ้ก าหนดทั่วไปของกองทรสัตใ์นการเขา้ท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์มีดงัตอ่ไปนี ้

- ในการท าธุรกรรมของกองทรสัต ์กับผูจ้ัดการกองทรสัตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักับผูจ้ัดการกองทรสัต ์ 
จะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดี
ที่สดุของกองทรสัต ์

- ธุรกรรมที่กองทรสัตท์ ากบัผูจ้ดัการกองทรสัตห์รือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์จะตอ้งเป็น
ธุรกรรมที่มีความสมเหตสุมผลและใชร้าคาที่เป็นธรรม รวมทัง้ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรียกเก็บ
จากกองทรสัต ์(ถา้มี) อยูใ่นอตัราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

ในกรณีที่กฎหมายก าหนดใหก้ารเขา้ท ารายการโดยกองทรสัตไ์ม่ว่ารายการใด ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตก์่อนการเขา้ท ารายการ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะด าเนินการให้
กรรมการอิสระให้ความเห็นเก่ียวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของกรรมการอิสระจะถูกน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์เพื่อใหม้ั่นใจว่าการเขา้ท ารายการตามที่เสนอนัน้
เป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของกองทรสัต ์และผูถื้อหนว่ยทรสัต ์หากกรรมการอิสระไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เช่น ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ผูป้ระเมินราคาทรพัยส์ิน 
ผูส้อบบญัชี เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาและตัดสินใจของ
คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรอืผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ตามแตก่รณี โดยผูม้ีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงใน
รายการท่ีตนมีสว่นไดเ้สีย โดยการพิจารณาและอนมุตัิการท ารายการของกองทรสัตไ์ม่ว่าจะโดยที่ประชุมคณะกรรมการของ
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์จะมีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้จะมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของกองทรสัตใ์ห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง   

6.4 นโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต ์กับทรัสตีหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี 

ในกรณีที่กองทรสัตม์ีความจ าเป็นตอ้งท ารายการกบัทรสัตีหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกันกับทรสัตี ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะ
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลในการเขา้ท ารายการ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
จ าเป็นและประโยชนท์ี่กองทรสัตจ์ะไดจ้ากการเขา้ท ารายการ โดยขัน้ตอนการพิจารณาและอนุมตัิการท ารายการ จะมีการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง โดยผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งใดจะไมส่ามารถออกเสยีงเพื่ออนมุตัิการ
ท ารายการท่ีตนมีสว่นไดเ้สยี ทัง้นี ้กองทรสัตจ์ะเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการท ารายการกบัทรสัตี และ/หรือ บคุคลที่เก่ียว
โยงกนักบัทรสัตี ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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1. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 รายงานที่แสดงดังต่อไปนีเ้ป็นรายงานเก่ียวกับงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
โดยมีความเห็นของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบังบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งันี ้

 “ผูส้อบบญัชีใหค้วามเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินของกองทรสัต ์ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน  
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ กระแสเงินสด และข้อมูลทางการเงินที่ส  าคัญ  ส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่  
26 พฤศจิกายน 2562 (วันจัดตัง้กองทรสัต)์ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน” 
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายการ (หน่วย : บาท) 
26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย ์
 เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม        11,171,144,318  
 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูคา่ยตุิธรรม                40,000,000  
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด             738,349,287  
 ลกูหนีจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร                54,967,286  
 รายไดค้า้งรบั                57,535,038  
 ดอกเบีย้คา้งรบั                      296,953  
 คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี             103,457,702  
 ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน                20,078,289  
 สนิทรพัยอ์ื่น                  3,460,366  
รวมสินทรัพย ์       12,189,289,239 
หนี้สนิ 
 เจา้หนีก้ารคา้                11,786,873  
 เจา้หนีอ้ื่นและคา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย             426,744,014  
 รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารรบัลว่งหนา้                  3,759,404  
 เงินมดัจ าคา่เชา่และบรกิาร             351,741,835  
 เงินกูย้ืมระยะยาว          2,758,642,917  
 หนีส้นิอื่น                  1,791,334  
รวมหนีส้ิน 3,554,466,377 
สินทรัพยสุ์ทธิ  
 ทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์          8,897,988,360  
 สว่นต ่ากวา่มลูคา่หนว่ยทรสัต ์           (317,465,475) 
 ก าไรส าหรบังวด                54,299,977  
สินทรัพยสุ์ทธิ 8,634,822,862 
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 9.8785 
จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิน้งวด  874,100,000 
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1.2 งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายการ (หน่วย : บาท) 26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

รายได้จากการลงทุน 
   รายไดค้า่เช่า 45,590,591 
   รายไดค้า่บรกิาร 62,457,802 
   ดอกเบีย้รบั 619,429 
   รายไดอ้ื่น 9,248,436 
รวมรายได้ 117,916,258 
ค่าใช้จ่าย 
   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,463,909  
   คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,115,977  
   คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 9,470,515  
   คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,000,000  
   คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 1,493,559  
   ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 36,825,324  
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 815,773  
   ตน้ทนุทางการเงิน 8,431,224  
รวมค่าใช้จ่าย 63,616,281 
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 54,299,977 
รายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 
    รายการขาดทนุสทุธิทีย่งัไมเ่กิดขึน้จากเงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์                                           0 
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงนิลงทุน 0 
การเพิ่มขึน้ในสินทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 54,299,977 
 

1.3 งบกระแสเงนิสดส าหรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่ันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายการ (หน่วย : บาท) 26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
   การเพิ่มขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน 54,299,977 
   ปรบักระทบรายการเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยส์ทุธิจากการด าเนนิงาน 
   ใหเ้ป็นเงนิสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมด าเนนิงาน 

 

   การซือ้เงินลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัย ์  (7,270,144,318) 
   การตดัจ าหนา่ยคา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชี 1,493,559  
   การตดัจ าหนา่ยตน้ทนุทางการเงินตามอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 170,917  
   การเพิ่มขึน้ในลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร  (36,770,498) 
   การเพิ่มขึน้ในรายไดค้า้งรบั  (55,984,464) 
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รายการ (หน่วย : บาท) 26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

   การเพิ่มขึน้ในภาษีมลูคา่เพิ่มรอขอคืน  (20,078,289) 
   การเพิม่ขึน้ในสนิทรพัยอ์ื่น  (3,254,448) 
   การเพิม่ขึน้ในเจา้หนีก้ารคา้ 1,873,228  
   การเพิม่ขึน้ในเจา้หนีอ้ื่นและคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 414,733,112  
   การเพิม่ขึน้ในรายไดค้า่เช่าและคา่บรกิารรบัลว่งหนา้ 2,440,391  
   การเพิม่ขึน้ในเงินมดัจ ารบัคา่เช่าและบรกิาร 255,148,507  
   การเพิม่ขึน้ในหนีส้นิอื่น 1,145,160  
   ดอกเบีย้รบั  (420,525) 
   รบัดอกเบีย้ 322,476  
   ตน้ทนุทางการเงิน 8,431,224  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด าเนินงาน  (6,646,593,991) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 
   เงินสดรบัจากผูถื้อหนว่ยจากการออกทนุของกองทรสัตท์ี่ไดร้บั 4,647,360,000  
   เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว 2,764,000,000  
   เงินสดจ่ายตน้ทนุการท ารายการเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (5,528,000) 
   เงินสดจ่ายคา่ใชจ้่ายในการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัต ์  (104,951,261) 
   เงินสดรบัจากการแปลงสภาพกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยม์ากองทรสัต ์ 84,062,539  
เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 7,384,943,278 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 738,349,287 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  (วนัจดัตัง้กองทรสัต)์                        -    
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 738,349,287 
 

1.4 อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน (ต่อหน่วย) 
รายได้จากกจิกรรมลงทุน 
   รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 0.0621 
รวมรายได้จากกิจกรรมการลงทุน 0.0621 
บวก การเพิม่ขึน้ของทนุท่ีไดร้บัจากผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 10.1796 
หกั สว่นต ่ากวา่มลูคา่หนว่ยทรสัต ์ (0.3632) 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิปลายงวด 9.8785 
อัตราส่วนการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน 
ต่อมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิถวัเฉลีย่ระหว่างงวด (ร้อยละ) 

0.73 
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อัตราส่วนทางการเงนิ 26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมทีส่ าคัญ 
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 8,634,822,862 
อตัราสว่นของคา่ใชจ้่ายรวมตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 0.86 

อตัราสว่นของรายไดจ้ากเงินลงทนุรวมตอ่มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด (รอ้ยละ) 1.59 

อตัราสว่นของจ านวนถวัเฉลีย่ถว่งน า้หนกัของการซือ้ขายเงินลงทนุระหวา่งงวดตอ่มลูคา่
สนิทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด*(รอ้ยละ) 

150.24 

มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิถวัเฉลีย่ระหวา่งงวด 7,435,541,909 
*มูลค่าการซือ้ขายเงนิลงทนุระหว่างงวดไม่ไดร้วมเงนิฝากสถาบนัการเงนิและเงนิลงทนุในเงนิฝากสถาบนัการเงนิ และค านวณโดยใชว้ธิีถวัเฉลีย่

ถ่วงน า้หนกัตามระยะเวลาทีม่อียู่ในระหว่างงวด 

 

2. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต ์

2.1 ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของกองทรัสต ์

2.1.1 รายได้จากการลงทุน 

  ในปี 2562 กองทรสัตม์ีรายไดร้วมจากการลงทนุ เทา่กบั 117.92 ลา้นบาท โดยมาจากรายไดค้า่เช่า 45.59 ลา้นบาท 
คา่บรกิาร 62.46 ลา้นบาท รายไดด้อกเบีย้ 0.62 ลา้นบาท และ รายไดอ้ื่น 9.25 ลา้นบาท 

รายการ (หน่วย บาท) 26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
รายได้จากการลงทุน 

   รายไดค้า่เช่า 45,590,591 

   รายไดค้า่บรกิาร 62,457,802 
   ดอกเบีย้รบั 619,429 

   รายไดอ้ื่น 9,248,436 
รวมรายได้ 117,916,258 

 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายของกองทรัสต ์

 กองทรสัตม์ีค่าใชจ้่ายรวมส าหรบั ปี 2562 เท่ากับ 63.62 ลา้นบาท โดยเป็น ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารกองทนุและอสงัหารมิทรพัย ์16.05 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหน่าย 1.49 ลา้นบาท ตน้ทนุการเช่าและ

บรกิาร 36.83 ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 0.82 ลา้นบาท และ ตน้ทนุทางการเงิน 8.43 ลา้นบาท 

รายการ (หน่วย : บาท) 26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
ค่าใช้จ่าย 
   คา่ธรรมเนียมการจดัการ 4,463,909  
   คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์ 1,115,977  
   คา่ธรรมเนียมบรหิารอสงัหารมิทรพัย ์ 9,470,515  
   คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 1,000,000  
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รายการ (หน่วย : บาท) 26 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562 
   คา่ใชจ้่ายรอการตดับญัชีตดัจ าหนา่ย 1,493,559  
   ตน้ทนุการเชา่และบรกิาร 36,825,324  
   คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 815,773  
   ตน้ทนุทางการเงิน 8,431,224  
รวมค่าใช้จ่าย 63,616,281 

 

2.2 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

2.2.1 สนิทรัพย ์

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กองทรสัตม์ีสินทรพัยร์วม  12,189.29 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ยรายการส าคญั ดงันี ้             
เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุิธรรม จ านวน 11,171.14 ลา้นบาท เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงิน
ตามมลูค่ายตุิธรรม จ านวน 40.00 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 738.35 ลา้นบาท และ ลกูหนีจ้าก
การใหเ้ช่าและบรกิาร จ านวน 54.97 ลา้นบาท  
 

รายการ (หน่วย : บาท) 
26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย ์
 เงินลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยต์ามมลูคา่ยตุธิรรม        11,171,144,318  
 เงินลงทนุในเงินฝากสถาบนัการเงินตามมลูคา่ยตุิธรรม                40,000,000  
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด             738,349,287  
 ลกูหนีจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร                54,967,286  
 รายไดค้า้งรบั                57,535,038  
 ดอกเบีย้คา้งรบั                      296,953  
 คา่ใชจ้า่ยรอการตดับญัชี             103,457,702  
 ภาษีมลูคา่เพิม่รอขอคืน                20,078,289  
 สนิทรพัยอ์ื่น                  3,460,366  
รวมสินทรัพย ์ 12,189,289,239 

 

 2.2.2 หนี้สนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ีหนีส้นิรวม 3,554.47 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีอ้ื่นและ

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย และ รายไดค้า่เช่าและคา่บรกิารรบัลว่งหนา้ จ านวน 442.29 ลา้นบาท เงินมดัจ าค่าเช่าและบริการ จ านวน 

351.74 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยาว จ านวน 2,758.64 ลา้นบาท และหนีส้นิอื่น จ านวน 1.79 ลา้นบาท 
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รายการ (หน่วย : บาท) 
26 พฤศจิกายน 2562 
- 31 ธันวาคม 2562 

หนี้สนิ 
 เจา้หนีก้ารคา้                11,786,873  
 เจา้หนีอ้ื่นและคา่ใชจ้่ายคา้งจา่ย             426,744,014  
 รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิารรบัลว่งหนา้                  3,759,404  
 เงินมดัจ าคา่เชา่และบรกิาร             351,741,835  
 เงินกูย้ืมระยะยาว          2,758,642,917  
 หนีส้นิอื่น                  1,791,334  
รวมหนีส้ิน 3,554,466,377 

 

2.2.3 สินทรัพยสุ์ทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ีสนิทรพัยส์ทุธิ (NAV) เทา่กบั 8,634.82 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 9.8785 บาทตอ่หนว่ย 

2.3 งบกระแสเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ จ านวน 738.35 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุ
มาจากรายการท่ีส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 
  (1) เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน จ านวน 6,646.59 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก การซือ้เงินลงทนุใน
สทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยจ์ านวน 7,270.14 ลา้นบาท เป็นส าคญั 
  (2) เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 7,384.94 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกัจาก เงินสดรบัจากผูถื้อ
หน่วยจากการออกทุนของกองทรสัตท์ี่ไดร้บั  จ านวน 4,647.36 ลา้นบาท และ เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 
2,764.00 ลา้นบาท  

รายการ (หน่วย : บาท) 
26 พฤศจิกายน 2562 

- 31 ธันวาคม 2562 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนนิงาน  (6,646,593,991) 

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 7,384,943,278 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 738,349,287 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 738,349,287 

2.4 อัตราส่วนทางการเงนิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กองทรสัตม์ีอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั ดงันี ้ 

 อตัราการกูย้มืและก่อภาระผกูพนั อยูท่ี่รอ้ยละ 22.7 ของสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 อตัราสว่นความสามารถในการจา่ยดอกเบีย้ อยูท่ี่ 7.4 เทา่ 
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2.5 ผลตอบแทนของกองทรัสต ์

 กองทรสัตเ์ริม่จดัตัง้เมื่อวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 มีรายละเอียดการจา่ยประโยชนต์อบแทน ดงันี ้

2.5.1 ประวัติการจ่ายประโยชนต์อบแทน 

คร้ังที ่ รอบผลประกอบการ 
วันจ่ายเงนิประโยชน์

ตอบแทน 
เงนิประโยชนต์อบแทน  

(บาทต่อหน่วย) 
1 26 พ.ย. 2562 – 31 ธ.ค. 2562 26 มีนาคม 2562 0.0600 

รวม 0.0600 

2.6 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ี่อาจมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคตอยา่งมีนัยส าคัญ 

- ไมม่ี  
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3. ความคดิเห็นของทรัสตเีกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทรัสต ์
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ส่วนที่ 5 
การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล
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ส่วนที่ 5 

การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 

 

  “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการ
ของบรษัิท ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั” นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่  
  (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัตไ์ดแ้สดงขอ้มูล 

อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2)   ขา้พเจา้ไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตใ์นส่วนที่เป็น

สาระส าคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

  (3)  ข้าพเจ้าได้จัดให้มี ระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มี การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชีของกองทรสัตแ์ลว้ 

ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรสัต ์  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีขา้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้
ไดม้อบหมายให ้นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้วท้กุหนา้ดว้ย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง ก ากับไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บริษัทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักลา่ว
ขา้งตน้   
 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายพีรพงศ ์จิระเสวจิีนดา  กรรมการ __________________________ 
2. นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ __________________________ 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตีใหด้  าเนินการแทนกองทรสัต ์ตามหนงัสอืมอบอ านาจ
จากทรสัตตีามที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

ผูร้บัมอบอ านาจในการลงช่ือก ากบัเอกสาร  

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

นายพรชลติ  พลอยกระจ่าง รองกรรมการผูจ้ดัการ __________________________ 

 

  



สว่นที่ 5 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 

สว่นที่ 5 หนา้ 3  

ส่วนที่ 5 

การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 

 

  “ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ และดว้ยความระมดัระวงัในฐานะของกรรมการ
ของบรษัิท ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้ง
แจง้ในสาระส าคญั” นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่  
  (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัตไ์ดแ้สดงขอ้มูล 

อยา่งถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทรสัตแ์ลว้ 

(2)   ขา้พเจา้ไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตใ์นส่วนที่เป็น

สาระส าคญัถกูตอ้งครบถว้นแลว้  รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  

  (3)  ข้าพเจ้าได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มี การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

และขา้พเจา้ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2563 ต่อผูส้อบบญัชีของกองทรสัตแ์ลว้ 

ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของกองทรสัต ์  

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ หาก
เอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือของ นายกวินทร ์เอี่ยมสกุลรตัน ์และ นายยทุธนา ภู่ประกาย ก ากบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่
บรษัิทไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้   
 

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1. นายกวินทร ์เอี่ยมสกลุรตัน ์  กรรมการ __________________________ 
2. นายยทุธนา ภูป่ระกาย กรรมการ __________________________ 

ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต ์และในฐานะผูไ้ดร้บัมอบหมายจากทรสัตีใหด้  าเนินการแทนกองทรสัต ์ตามหนงัสอืมอบอ านาจ
จากทรสัตตีามที่ไดแ้นบมาพรอ้มนี ้

 

 



เอกสารแนบ  ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาาคววบวมมลละเลาานามการาอบบริััท 

-ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 

-ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

-ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ  ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

เอกสารแนบ 
 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์นิ 

-ไมม่ี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ 1 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร รองผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเทา่ที่เรยีกชื่ออยา่งอ่ืน ซึง่รบัผิดชอบ
ในสายงานเก่ียวกบั การดแูลจดัการกองทรสัต ์

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่าทีเ่รียกชื่ออยา่งอืน่ ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกบั การดูแลจัดการกองทรัสต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร รองผูจ้ดัการ ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเทา่ที่เรยีกชื่ออยา่งอ่ืน ซึง่รบัผิดชอบ              
ในสายงานเก่ียวกบั การดแูลจดัการกองทรสัต ์

เอกสารแนบ 1 หนา้ 2 
 

 

รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อ านวยการฝ่าย และผู้ด ารงต าแหน่ง

เทยีบเทา่ทีเ่รียกชือ่อย่างอืน่ ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกีย่วกับ การดูแลจัดการกองทรัสต ์

 

โปรดดรูายละเอียดภายใน สว่นท่ี 3 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ หวัขอ้ท่ี 2 โครงสรา้งการจดัการ 



เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
สรุปสาระส าคัญของสัญญากอ่ตั้งทรัสต์



เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 2 
 

สรุปสาระส าคัญของสัญญากอ่ตั้งทรัสต ์

คู่สัญญา 1. บรษัิท เค.อี.รีท แมเนจเมนท ์จ ากดั และ บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง 
จ ากดั ในฐานะผูก้่อตัง้ทรสัตแ์ละผูจ้ดัการกองทรสัต ์

2. บรษัิทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะทรสัตี 
ลักษณะของกองทรัสต ์
และกลไกการบริหาร 

1. ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล (Bualuang K.E. 
Retail Leasehold Real Estate Investment Trust) เป็นทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรพัยต์าม พ.ร.บ. ทรสัต ์ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพจากกองทนุรวมสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรพัยค์ริสตลั รีเทล โกรท (CRYSTAL Retail Growth Leasehold 
Property Fund หรือ กองทุนรวม CRYSTAL) และก่อตัง้ขึน้ดว้ยผลของสญัญาก่อตัง้ 
ทรสัตฉ์บับนี ้ทัง้นี ้การก่อตัง้กองทรสัตม์ีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้่อตัง้ทรสัตไ์ดก้่อสิทธิและ
หนา้ที่ในทางทรพัยส์นิใหแ้ก่ทรสัตีดว้ยการเขา้ท าสญัญาที่มีขอ้ผกูพนัว่าผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะ
ด าเนินการเพื่อใหก้องทรสัตไ์ดม้าซึง่ทรพัยส์นิและภาระของกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยท์ี่
แปลงสภาพ โดยแลกกบัการท่ีกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ี่
ออกใหมข่องกองทรสัต ์

2. กองทรสัตไ์ม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรพัยส์ินที่อยู่ในช่ือและอ านาจการ
จดัการของทรสัตี 

3. การจัดการกองทรัสต์จะกระท าโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รบัมอบหมาย
จากทรสัตีซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่
และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเก่ียวกับอ านาจหน้าที่ของทรัสตีและ
ผูจ้ัดการกองทรสัต ์ในการนี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตม์ีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบ
หลกัที่เก่ียวขอ้งกับการดูแลจดัการกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงการลงทนุในทรพัยส์ินหลกัของ
กองทรสัต ์และทรสัตีมีอ  านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบหลกัในการก ากับดูแลการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ัดการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้มี) ใหเ้ป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนีแ้ละตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ ทั้งนี ้การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักจะด าเนินการ
โดยทรสัตีหรอืผูจ้ดัการกองทรสัต ์โดยจะเป็นไปตามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้
และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

4. ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์ละทรสัตีจะปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะที่เป็นผูท้ี่มีวิชาชีพซึ่งไดร้บัความ
ไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัต์
โดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้
ผูกพันที่ไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชนใ์นการออกและเสนอขาย
หนว่ยทรสัตใ์หแ้ก่ผูล้งทนุ (ถา้มี) และ/หรอืมติที่ประชมุของผูถื้อหนว่ยทรสัต  ์



เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 3  

ชื่อ อายุ ประเภท ช่ือกองทรสัต ์
(ภาษาไทย) 

: ทรสัตเ์พื่อการลงทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี.  
รเีทล 

ช่ือกองทรสัต ์
(ภาษาองักฤษ) 

: Bualuang K.E. Retail Leasehold Real Estate Investment 
Trust 

ช่ือยอ่ : BKER 
อาย ุ : ไมม่ีก าหนดอาย ุ
ประเภท : ไมร่บัไถ่ถอน และไมร่บัซือ้คืนหนว่ยทรสัต ์ 

วัตถุประสงคข์อง
กองทรัสต ์

กองทรสัตม์ีวตัถุประสงคท์ี่จะลงทุนในทรพัยส์ินหลกั โดยการซือ้ และ/หรือเช่า และ/หรือเช่า
ช่วง และ/หรอืรบัโอนสทิธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วงทรพัยส์ินหลกั โดยจะน าทรพัยส์ิน
หลกัไปจัดหาประโยชนใ์นรูปของรายไดค้่าเช่าและค่าบริการ หรือรายไดอ้ื่นใดในท านอง
เดียวกัน ตลอดจนท าการปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจ าหน่าย
ทรพัยส์นิตา่ง ๆ เพื่อมุง่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่ กองทรสัตเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อ
หน่วยทรสัตอ์ย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทัง้กองทรสัตม์ีจุดมุ่งหมายที่จะลงทนุในทรพัยส์ิน
เพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์รวมถึงการลงทุนใน
ทรพัยส์นิอื่น และ/หรอืหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่กฎหมาย
หลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 
นอกจากนี ้กองทรสัตย์งัไดก้ าหนดวตัถปุระสงคท์ี่ส  าคญัไวด้งัตอ่ไปนี ้
1. เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจากกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต ์

1.1 กองทรสัตจ์ดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. ทรสัต ์เพื่อรองรบัการแปลงสภาพจากกองทนุรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่  เพื่อแลกกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ และน าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

1.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่ ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะด าเนินการตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตามที่ระบุ
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหนว่ยทรสัต ์และหลงัจากที่กองทรสัตไ์ด้
ก่อตัง้ขึน้อย่างสมบรูณต์าม พ.ร.บ. ทรสัตแ์ลว้ ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะเขา้เป็นผูจ้ดัการ
กองทรสัต ์ซึ่งจะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อขอให้พิจารณารบั
หน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 15 (สิบหา้) วนัท าการ
นบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรสัตท์ี่ออกใหม่ 

2. เพื่อลงทนุในทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาลงทุนในทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะลงทุนเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 
โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์และการกูย้ืมเงิน ซึ่งเงินที่ไดร้บั
จากการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องกองทรสัต ์และการกูย้ืมเงินดงักลา่วจะโอน
เขา้บญัชีกองทรสัตซ์ึง่อยูใ่นนามของทรสัตีเพื่อเก็บรกัษาไวแ้ละน าไปลงทนุในทรพัยส์ินที่
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กองทรสัตจ์ะลงทนุเพิ่มเติมครัง้ที่ 1 โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
วิธีการ และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

3. เพื่อลงทุนในทรพัยส์ินหลกัในอนาคตภายหลังการลงทุนในทรพัยส์ินที่กองทรสัตจ์ะ
ลงทนุเพิ่มเติม ครัง้ที่ 1 
3.1 ผูจ้ัดการกองทรสัตอ์าจพิจารณาลงทุนในทรพัยส์ินหลกัในอนาคต โดยการออก

และเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่ และ/หรือโดยการกูย้ืมเงิน รวมถึงการออก
และเสนอขายตราสารที่มีความหมายหรือเนือ้หาสาระที่แทจ้ริงเขา้ลกัษณะเป็น
การกู้ยืมเงิน ซึ่งเงินที่ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีของ
กองทรสัตซ์ึ่งอยู่ในนามของทรสัตีเพื่อเก็บรกัษาไวแ้ละจะน าไปลงทนุในทรพัยส์ิน
หลกัในอนาคต ทัง้นี ้ในกรณีของการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่นัน้ 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะน าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

3.2 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่ หรือการออกและเสนอขายตรา
สารท่ีมีความหมายหรอืเนือ้หาสาระที่แทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน ผูจ้ดัการ
กองทรัสต์จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายหลักทรพัย ์และตามที่ระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หนว่ยทรสัต ์หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายตราสารดงักลา่ว (ถา้มี) ใน
แตล่ะครัง้ อนึง่ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อ
ขอใหพ้ิจารณารบัหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนภายใน 45  
(สีส่บิหา้) วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหนว่ยทรสัตท์ี่ออกใหม่ 

วันที่กอ่ตั้งกองทรัสต ์
และสัญญาก่อตั้งทรัสตมี์
ผลสมบูรณ ์

การก่อตั้งกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์เมื่อผูก้่อตั้งทรัสต์ไดก้่อสิทธิและหนา้ที่ในทางทรพัย์สิน
ใหแ้ก่ทรสัตีดว้ยการเขา้ท าสญัญาที่มีขอ้ผกูพนัวา่ผูก้่อตัง้ทรสัตจ์ะด าเนินการเพื่อใหก้องทรสัต์
ไดม้าซึง่ 1) ทรพัยส์นิและภาระของกองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่แปลงสภาพ โดยแลกกบัการ
ที่กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรสัตท์ี่ออกใหม่ของกองทรสัต์ และ 2) 
ทรพัยส์นิใหมต่ามรายละเอียดในเอกสารแนบของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์ 1. การเป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของตวัการตวัแทนระหว่าง
ผูถื้อหนว่ยทรสัตก์บัทรสัตี และมิไดก้่อใหเ้กิดนิติสมัพนัธใ์นลกัษณะของการเป็นหุน้สว่น
หรอืลกัษณะอื่น ๆ ระหวา่งผูถื้อหนว่ยทรสัตด์ว้ยกนั  

2. การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตม์ิไดท้  าใหบ้คุคลดงักลา่วมีความรบัผิดในกรณีที่ทรพัยส์ินของ
กองทรสัตไ์ม่เพียงพอต่อการช าระหนีใ้หแ้ก่ทรสัตี ผูจ้ัดการกองทรสัต ์หรือเจา้หนีข้อง
กองทรสัต ์โดยทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และเจา้หนีข้องกองทรสัตจ์ะบงัคบัช าระหนีไ้ด้
จากทรพัยส์นิของกองทรสัตเ์ทา่นัน้  

3. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิเรียกใหก้องทรสัตช์ าระประโยชนต์อบแทนไดไ้ม่เกินไปกว่าเงิน
ก าไรหลงัหกัคา่ส ารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกใหค้ืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าจ านวนทนุของ
กองทรสัตท์ี่ปรบัปรุงดว้ยสว่นเกินหรอืสว่นต ่ากวา่มลูคา่หนว่ยทรสัต ์ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการ
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แบ่งชนิดของหน่วยทรสัต ์สิทธิในการรบัประโยชนต์อบแทนหรือรบัคืนเงินทุนของผูถื้อ
หนว่ยทรสัตแ์ตล่ะชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหนว่ยทรสัตช์นิดนัน้ ๆ ดว้ย 

4. ไม่ว่าในกรณีใด มิใหต้ีความสญัญาก่อตัง้ทรสัตไ์ปในทางที่ก่อใหเ้กิดผลขดัหรือแยง้กับ
ขอ้ก าหนดในขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ขา้งตน้ 

5. การเป็นผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ท าใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตม์ีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิเรียกรอ้งเหนือ
ทรพัยส์ินของกองทรสัตโ์ดยเด็ดขาดแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด และผูถื้อ
หนว่ยทรสัตไ์มม่ีสทิธิเรยีกรอ้งใหโ้อนทรพัยส์ินของกองทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์โดย
ผูถื้อหนว่ยทรสัตอ์าจมีสทิธิติดตามเอาทรพัยส์นิของกองทรสัตค์ืนจากบคุคลภายนอกได้
หากทรสัตี และ/หรือผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ัดการกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามที่ก าหนดใน
สญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือตาม พ.ร.บ. ทรสัต ์อันเป็นผลใหท้รพัยส์ินของกองทรสัตถ์ูก
จ าหนา่ยจ่ายโอนไปยงับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่ พ.ร.บ. ทรสัต ์ก าหนด 

6. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิไดร้บัเงินคืนทนุ ประโยชนต์อบแทน หรือทรพัยส์ินอื่น  ๆ ในการ
คืนทุนเมื่อเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
โดยทรสัตีหรือผูท้  าหนา้ที่แทนทรสัตี หรือผูท้ี่รบัมอบหมายจากทรสัตีหรือผูท้  าหนา้ที่
แทนทรสัตี (แลว้แต่กรณี) จะด าเนินการแจกจ่ายเงินคืนทุน ประโยชนต์อบแทน หรือ
ทรพัยส์นิอื่น ๆ ในการคืนทนุใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตเ์มื่อเลิกกองทรสัต ์ทัง้นี ้ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ ผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ีสทิธิเรยีกใหค้ืนเงินทนุไดไ้ม่เกินไปกว่าจ านวนทนุของกองทรสัต์
ที่ปรบัปรุงดว้ยสว่นเกินหรอืสว่นต ่ากวา่มลูคา่หนว่ยทรสัต  ์

7. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิที่จะไดร้บัเงินคืนเมื่อมีการลดทุนช าระแลว้ของกองทรสัตต์าม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

8. ผูถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถน าหน่วยทรสัตไ์ปจ าน าไดต้ามกฎหมาย และด าเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีทรสัตี และ/หรอืนายทะเบียนหนว่ยทรสัตก์ าหนด 

9. ผูถื้อหน่วยทรสัตม์ีสิทธิโอนหน่วยทรสัตไ์ด ้แต่ทัง้นีจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ได้
ก าหนดไวใ้นสญัญา 

10. ผูถื้อหนว่ยทรสัตม์ีสทิธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อ
หนว่ยทรสัต ์ตามหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ าหนดไวใ้นสญัญา 

11. ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ตอ้งรบัผิดต่อผูจ้ัดการกองทรสัตห์รือทรสัตีในการช าระเงินอื่นใด
เพิ่มเติมใหแ้ก่กองทรสัต ์หลงัจากที่ไดช้ าระเงินค่าหน่วยทรสัตค์รบถว้นแลว้ และผูถื้อ
หนว่ยทรสัตไ์มม่ีความรบัผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส าหรบัหนว่ยทรสัตท์ี่ถือนัน้ 

การลงทุนของกองทรัสต ์ 1. การลงทนุของกองทรสัตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 
และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ 

2. นโยบายการลงทนุของกองทรสัต ์
กองทรัสต์จะมุ่งเนน้การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

รวมทัง้สทิธิการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยท์ี่มีศกัยภาพ โดยเฉพาะอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท

ศนูยก์ารคา้ และพืน้ที่พาณิชยกรรมอื่น ๆ (Core component) รวมทัง้การลงทุนใน
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อสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความเ ก่ียวข้องหรือส่ง เสริมประโยชน์กับ

อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื ้นที่พาณิชยกรรมอื่น ๆ (Non-core 

component) อาทิ ทรพัยส์ินเพื่อการพาณิชย ์ศูนยแ์สดงสินคา้ ศูนยป์ระชุม อาคาร

ส านกังาน โรงแรมและเซอรว์ิสอะพารต์เมนต ์ท่ีจอดรถ เป็นตน้ โดยที่มลูคา่การลงทนุใน

อสงัหาริมทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ (Non-core component) ของแต่ละโครงการจะไม่เกิน 

รอ้ยละ 25 ของมลูค่าโครงการนัน้ที่กองทรสัตท์ าการลงทนุ เพื่อเป็นทรพัยส์ินหลกัของ

กองทรสัต ์โดยการซือ้ และ/หรอืเช่า และ/หรอืเช่าช่วง และ/หรอืรบัโอนสทิธิการเช่า และ/

หรือสิทธิการเช่าช่วงทรพัยส์ินหลกั และโดยมุ่งเนน้การจัดหาผลประโยชนใ์นรูปของ

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในท านองเดียวกัน ตลอดจนท าการ

ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง พฒันาศกัยภาพ พฒันา และ/หรือจ าหน่ายทรพัยส์ินต่าง ๆ เพื่อ

มุ่งก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละผลตอบแทนแก่กองทรสัตเ์พื่อประโยชนข์องผูถื้อหน่วยทรสัต์

อยา่งตอ่เนื่องในระยะยาว อีกทัง้กองทรสัตม์ีจดุมุง่หมายที่จะลงทนุในทรพัยส์ินเพิ่มเติม

เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายไดข้องกองทรสัต ์และเป็นการกระจายความ

เสีย่งผา่นการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์ลายแหง่ในท าเลที่แตกตา่งกนั รวมถึงการลงทุน

ในทรพัยส์นิอื่น และ/หรือหลกัทรพัยอ์ื่น และ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามที่

กฎหมายหลกัทรพัย ์และ/หรอืกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

การได้มาซ่ึงทรัพยส์ิน
หลักและอุปกรณ ์(ถา้ม)ี 

กองทรสัตจ์ะมีการลงทนุโดยทางตรงและโดยทางออ้มโดยเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
1. การลงทุนโดยทางตรงซึ่งเป็นการลงทุนในทรพัย์สินหลักจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ดงัตอ่ไปนี ้
1.1 กองทรสัตจ์ะลงทนุในอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือไดม้าซึ่งกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง

ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นการไดม้าซึง่สทิธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี  ้
1.1.1 เป็นการไดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยท์ี่มีการออก น.ส. 3 ก. 
1.1.2 เป็นการไดม้าซึง่สทิธิการเช่าและ/หรอืสทิธิการเช่าช่วงในอสงัหาริมทรพัย์

ท่ีมีการออกตราสารแสดงกรรมสทิธ์ิหรอืสทิธิครอบครองประเภท น.ส.3ก.
อนึง่ ในกรณีที่กองทรสัตล์งทนุในสทิธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยท์ี่มีลกัษณะ
เป็นการเช่าช่วง ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งจดัใหม้ีมาตรการปอ้งกนัความ
เสี่ยงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า 
หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสญัญาเช่า  และในกรณีเพิ่มทุน 
ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีการเปิดเผยความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือ
หน่วยทรสัตท์ราบ โดยระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หนว่ยทรสัตถ์ึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผลประกอบการของกองทรสัต์
หากเจา้ของกรรมสทิธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรอืผูม้ีสทิธิครอบครองตามหนงัสือ
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รบัรองการท าประโยชนบ์อกเลกิสญัญา 
1.2 อสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าตอ้งไมอ่ยูใ่นบงัคบัแหง่ทรพัยสทิธิหรอืมีขอ้พิพาทใด ๆ เวน้

แตผู่จ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีไดพ้ิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษร
วา่ การอยูภ่ายใตบ้งัคบัแหง่ทรพัยสทิธิหรอืการมีขอ้พิพาทนัน้ไม่กระทบต่อการหา
ประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วอย่างมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการไดม้าซึ่ง
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ยงัเป็นประโยชนแ์ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม  

1.3 การท าสญัญาเพื่อใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยต์อ้งไมม่ีขอ้ตกลงหรอืขอ้ผกูพนัใด ๆ 
ที่อาจมีผลใหก้องทรสัตไ์ม่สามารถจ าหน่ายอสงัหาริมทรพัยใ์นราคายุติธรรม 
(ในขณะที่มีการจ าหน่าย)   เช่น ข้อตกลงที่ ให้สิทธิแก่คู่ สัญญาในการซื ้อ  
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตไ์ดก้่อนบคุคลอื่น  โดยมีการก าหนดราคาไวแ้น่นอน
ลว่งหนา้ เป็นตน้ หรอือาจมีผลใหก้องทรสัตม์ีหนา้ที่มากกว่าหนา้ที่ปกติที่ผูเ้ช่าพึง
มีเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

1.4 อสงัหารมิทรพัยท์ี่ไดม้าตอ้งพรอ้มจะน าไปจดัหาประโยชนค์ิดเป็นมลูค่ารวมกนัไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูค่าหน่วยทรสัตท์ี่ขออนญุาตเสนอขาย  รวมทัง้จ านวน
เงินกูย้ืม (ถา้มี) 
ทัง้นี ้กองทรสัตอ์าจลงทุนในโครงการที่ยงัก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จได ้โดยมูลค่า
ของเงินลงทุนที่จะท าใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ลว้เสร็จเพื่อ
น าไปจัดหาประโยชน ์ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 (สิบ) ของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของ
กองทรสัต ์(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรสัต)์ และตอ้งแสดงไดว้่าจะมี
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่
รอดของกองทรสัตด์ว้ย 

1.5 ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องด าเนินการให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่
ประสงค์จะลงทุนโดยจะต้องเป็นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการ
ตรวจสอบเอกสารสทิธิและเป็นไปเพื่อวตัถปุระสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อผู้ลงทุน เป็นเวลาไม่เ กิน 6 เดือนก่อนวันยื่นค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ โดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อย 2 รายที่ผู้จัดการ
กองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดท าค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรสัต ์(ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่า
ทรพัยส์ินใหส้ะท้อนมูลค่าที่แท้จริงไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้
1.5.1 ตอ้งเป็นผู้ประเมินมูลค่าทรพัยส์ินที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน 

ก.ล.ต.  
1.5.2 ในกรณีที่อสงัหาริมทรพัยท์ี่จะลงทนุอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมินมลูค่า

ทรพัยส์ินอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซึ่งทางการหรือ
หน่วยงานก ากับดูแลของประเทศอันเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์
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ก าหนดใหส้ามารถท าหนา้ที่ประเมินมลูคา่อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ ๆ ได ้ทัง้นี  ้
ในกรณีที่ไม่ปรากฏบัญชีรายช่ือดังกล่าว ผู้ที่ท  าหน้าที่ประเมินมูลค่า
ทรพัยส์นิตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกบัการประเมินมลูค่าทรพัยส์ิน ซึ่งมี

ผลงานเป็นที่ยอมรบัอย่างแพรห่ลายในประเทศอนัเป็นที่ตัง้ของ
อสงัหาริมทรพัยน์ัน้ 

(ข) เป็นบคุคลที ่มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการ
ประเมินมลูค่าทรพัยส์ินที่เป็นสากล 

(ค) เป็นผูป้ระเมินมลูค่าทรพัยส์ินที่มีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบั
สากล (International Firm) 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑใ์นขอ้นีไ้ม่ใชก้บักรณีที่เป็นอสงัหาริมทรพัยท์ี ่รบัโอนมาจาก
กองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยท์ี่แปลงสภาพ และอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ไดผ้่านการ
ประเมินมลูค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 34/2559 
แลว้ 

1.6 อสงัหาริมทรพัยท์ี่ไดม้าตอ้งมีมูลค่ารวมกันไม่นอ้ยกว่า 500,000,000 (หา้รอ้ย
ลา้น) บาทส าหรบัการลงทนุในครัง้แรก ทัง้นี ้ในกรณีที่จ  านวนเงินที่จะไดจ้ากการ
ระดมทนุผา่นการออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตน์อ้ยกวา่มลูค่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่
ประสงคจ์ะลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ตอ้งแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอื่นเพียง
พอท่ีจะท าใหไ้ดม้าซึง่อสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 

นอกจากนีใ้นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัและอุปกรณด์ังกล่าวกองทรสัตจ์ะด าเนินการ
ตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

2. การลงทนุโดยทางออ้ม ซึ่งเป็นการลงทนุในทรพัยส์ินหลกัของกองทรสัตผ์่านการถือหุน้
ในบรษัิทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อด าเนินการในลกัษณะเดียวกนักบักองทรสัต์
ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 โดยการลงทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นบรษัิทท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บรษัิทท่ีกองทรสัตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary)  

(ข) ในกรณีที่ผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือใหส้ิทธิในทรพัย์สินหลัก

ดงักลา่วมิใช่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูก้่อตัง้ทรสัต ์หรือผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ตอ้งเป็นบรษัิทท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   บริษัทที่มีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของ

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบ

หา้ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้   
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2.  บริษัทที่มีกองทรัสต์หรือบริษัทที่กองทรัสต์เป็นเจ้าของ (wholly-

owned subsidiary) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบ

หา้ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ

เจ็ดสบิหา้ของจ านวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

3. บรษัิทท่ีถกูถือหุน้ตอ่ไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของ

จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบ

หา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ โดยเริ่มจากการ

ถือหุน้ของ (ก) หรอื (ข) 

การถือหุน้ในบริษัทขา้งตน้ไม่ว่าในชัน้ใด ตอ้งมีสิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกว่า

จ านวนที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทนัน้จัดตัง้ขึน้ไดก้ าหนดไวส้  าหรบั

การผ่านมติที่มีนยัส าคญั โดยการถือหุน้ในชัน้สดุทา้ยเมื่อค านวณโดยวิธี

ตามสดัสว่น (pro rata basis) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหุน้ท่ีกองทรสัตถื์อไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละหา้สบิเอ็ดของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทใน

ชัน้สดุทา้ย 

(ค) เป็นบรษัิทท่ีกองทรสัตไ์มส่ามารถถือหุน้ในบรษัิทดงักลา่วไดถ้ึงสดัสว่นตาม 

(ก) หรือ (ข) เนื่องจากมีขอ้จ ากัดตามกฎหมายอื่น โดยกองทรัสต์หรือ

บริษัทตาม (ก) หรือ (ข) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าจ านวนขัน้สูงที่

สามารถถือไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซึ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสี่สิบของ

จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทนัน้ และแสดงไดว้่ากองทรสัตม์ี

สว่นรว่มในการบรหิารจดัการบรษัิทดงักลา่วอย่างนอ้ยตามสดัสว่นการถือ

หุน้ในบรษัิทนัน้ดว้ย 

(2) กองทรสัตอ์าจใหกู้ย้ืมเงินแก่บรษัิทตาม (1) ผา่นการถือตราสารหนี ้หรือการเขา้ท า
สญัญาที่มีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้ืมเงิน โดยใหถื้อว่าการใหบ้ริษัทดงักลา่วกูย้ืมเงิน
เป็นการลงทนุในทรพัยส์ินหลกัโดยทางออ้มดว้ย ทัง้นี ้วตัถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืม
เงินแก่บริษัทตาม (1) จะต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการ
กองทรสัตแ์ละทรพัยส์นิของกองทรสัต ์

(3) กรณีที่กองทรสัตจ์ะมีการลงทนุในทรพัยส์ินหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทนุในตรา
สารหนีห้รือการเขา้ท าสญัญาที่มีลกัษณะเป็นการใหกู้้ยืมเงินกับบริษัทตาม (1) 
บริษัทใด หากสดัส่วนการลงทุนหรือการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่
กองทรัสต์และบริษัทอื่นตาม (1) ถือหุ้นรวมกันในบริษัทนั้น ต้องเป็นไปตาม
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หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
(3.1) ไดร้บัความเห็นชอบจากทรสัตีใหล้งทนุหรอืเขา้ท าสญัญาดงักลา่ว 

(3.2) ไดร้บัมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรสัตอ์นุมัติการลงทุนหรือการเขา้ท า

สญัญาดงักลา่ว โดยหนงัสอืนดัประชมุที่จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตต์อ้งมี

ขอ้มลูตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้มลูอนัเป็นสาระส าคญัต่อ

การตดัสนิใจของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1.   เหตผุลและความจ าเป็นในการลงทนุหรอืการเขา้ท าสญัญาดงักลา่ว 

2.   ความสมเหตสุมผลของอตัราดอกเบีย้ 

3.   เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 

(4) กรณีที่กองทรสัตจ์ะมีการลงทุนในทรพัยส์ินหลักโดยทางออ้มผ่านการถือหุน้ใน
บริษัทตาม 1(ข) หรือ (ค) ตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตอ์นุมตัิการ
ลงทุนดังกล่าว โดยหนงัสือนดัประชุมที่จัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งมีขอ้มูล
ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจ
ของผูถื้อหนว่ยทรสัต ์และขอ้มลูดงันี ้
(4.1) ความเสีย่งจากการลงทนุโดยการถือหุน้ในสดัสว่นดงักลา่ว 

(4.2) รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขที่ส  าคญัของการรว่มลงทนุ การแบ่งก าไรและ

ประโยชนต์อบแทนระหว่างกองทรสัตก์ับผูถื้อหุน้รายอื่นของบริษัท การมี

ผลใช้บังคับของสญัญาระหว่างกองทรสัตก์ับผูถื้อหุน้รายอื่นของบริษัท 

ขอ้จ ากดัในการจ าหนา่ยหุน้ของบรษัิทท่ีกองทรสัตถื์อ และความเห็นของที่

ปรกึษากฎหมายในเรือ่งดงักลา่ว 

(5) ตอ้งมีการประเมินมูลค่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทุนโดยทางออ้ม ทัง้ในชัน้
ของกองทรสัตแ์ละในชัน้ของบรษัิทท่ีกองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ ดงันี ้
(5.1) การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรสัต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 

7.3.1(5) โดยใหค้  านึงภาระภาษีของบริษัทที่กองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และ

ปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาอสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตล์งทนุโดย

ทางออ้มดว้ย 

 ในกรณีที่การลงทุนโดยทางออ้มดังกล่าวมีการถือหุน้ในบริษัทตาม (1) 

เป็นทอด ๆ การประเมินมลูคา่ในชัน้ของกองทรสัตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตาม
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วรรคหนึง่ของบรษัิทในทกุชัน้ดว้ย 

(5.2) การประเมินมูลค่าในชัน้ของบริษัทท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองใน

อสงัหารมิทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 7.3.1(5) 

(5.3) มีการประเมินมลูค่าทรพัยส์ินอื่นที่บริษัทที่กองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไดล้งทุน

ไวต้ามหลกัเกณฑด์งันี ้

(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการก าหนดมูลค่า

ยตุิธรรมของเงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษัทจดัการลงทุนโดย

อนโุลม 

(ข) ในกรณีที่หลกัเกณฑต์าม (ก) ไมร่องรบัการก าหนดมลูค่ายตุิธรรม

ของทรพัยส์ินใด ใหใ้ชมู้ลค่าที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่

ยอมรบัหรอืมาตรฐานสากล 

(5.4) ในกรณีที่กองทรสัตม์ีการลงทุนในตราสารหนีห้รือสญัญาที่ถือเป็นการ

ลงทนุโดยทางออ้ม ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสญัญาดงักลา่ว

ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 7.3.1(3)(3.3) ดว้ย 

(5.5) ผูจ้ัดการกองทรสัตแ์สดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกที่จะท าใหท้รสัตีและ

ผูจ้ดัการกองทรสัตส์ามารถดแูลและควบคมุใหบ้ริษัทดงักลา่วด าเนินการ

ใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกับหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้  าหรบักองทรสัตท์ี่มี

การลงทนุในทรพัยส์นิหลกัโดยตรง เวน้แต่ในกรณีของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั

อตัราสว่นการกูย้ืมเงินในขอ้ 9.4 จะพิจารณาเฉพาะในชัน้ของกองทรสัต  ์

ก็ได ้

(5.6) การลงทุนโดยทางออ้มนัน้ตอ้งผ่านกระบวนการอนมุตัิตามหลกัเกณฑใ์น

เรือ่งดงักลา่วที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ย

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ขอ งทรัสต์เพื่ อการลงทุนใน

อสงัหารมิทรพัย ์

3. กองทรสัตอ์าจไดม้าซึง่ทรพัยส์นิอื่นนอกจากทรพัยส์ินหลกัโดยการลงทนุในทรพัยส์ินอื่น
ที่กองทรสัตส์ามารถลงทนุในหรอืมีไวไ้ดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นสญัญา 

4. กองทรัสต์ต้องไม่เข้าท าสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที่มีลักษณะ
ดงัตอ่ไปนี ้หากบคุคลนัน้เองหรอืบคุคลอื่นท่ีบคุคลดงักลา่วควบคมุไดจ้ะมีสว่นเก่ียวขอ้ง
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กบัการบริหารจดัการกองทรสัต ์เวน้แต่บคุคลดงักล่าวเป็นบริษัทที่มีหุน้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ใหพ้ิจารณาการมีลกัษณะตามที่ก าหนดในขอ้ 4.1.1 
4.1 ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์บุคคล

ดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปนี  ้
4.1.1 เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย

หลกัทรพัยใ์นเรื่องที่มีนยัส าคญั 
4.1.2 เคยถูกส านกังาน ก.ล.ต.ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ 

เนื่องจากมีเหตุที ่มีนยัส าคญัอนัควรสงสยัเกี่ยวกับกลไกการบริหาร
จัดการในลกัษณะดงัต่อไปนี  ้
(ก) อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ไดอ้ย่างเป็นธรรม โดยอาจมี

การเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่ผูถ้ือหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ ่งจะท าให้
ไดเ้ปรียบผูถ้ือหุน้รายอื่นหรือไดป้ระโยชนม์ากกว่าผูถ้ือหุน้ราย
อื่นโดยไม่สมควร 

(ข) อาจไม่สามารถรกัษาสิทธิของผูถ้ือหุน้ไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใด
บุคคลหนึ่งไดร้บัประโยชนท์างการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้
ตามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษัทเสียประโยชนท์ี่พึงไดร้บั  

4.1.3 เคยถูกส านกังาน ก.ล.ต. ปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหม่  เนื่องจากมีเหตุที่ท  าใหส้งสยัเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
ประชาชนที่ไม่ครบถว้น  ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน  หรือท าใหผู้้
ลงทุนส าคญัผิด  ซึ ่งมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง  หรือสรา้ง
ขอ้มูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั  

4.1.4 เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัยท์ี ่ออกใหม่ โดยไม่มีการ
ชีแ้จงเหตุสงสยัตามขอ้ 4.1.2 หรือขอ้ 4.1.3 ต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือ
โดยมีการชีแ้จงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะหกัลา้งขอ้สงสยัในเหตุตามขอ้ 4.1.2 หรือขอ้ 4.1.3 นัน้ 

4.2 ภายในระยะเวลา10 ปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์บุคคล
ดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงที ่สดุใหล้งโทษในความผิดเกี่ยวกับทรพัย์
เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือ
ท ุจร ิต อนัเป็นเหต ุที ่ท  าใหเ้กิดความเส ียหายในวงกวา้ง  ทัง้นี  ้ไม ่ว ่าตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

4.3 อยู่ระหว่างถ ูกกล่าวโทษหรือถ ูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรพัยโ์ดย
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการด าเนินงานที่มีลกัษณะ
หลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุที่ท  าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง
ทัง้นี ้ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

4.4 เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสยัว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลที่มีลกัษณะ
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ตามขอ้ 4.1ขอ้ 4.2 หรอืขอ้ 4.3 หลกีเลี่ยงมิใหส้  านกังานก.ล.ต.ใชห้ลกัเกณฑก์าร
พิจารณาตามขอ้ 4.1 ขอ้ 4.2 หรอืขอ้ 4.3 กบับคุคลที่มีลกัษณะดงักลา่วนัน้ 

วิธีการได้มาซ่ึงทรัพยส์ิน
หลักและอุปกรณ ์(ถา้ม)ี 

1. ก่อนการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัแตล่ะครัง้ ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้
1.1 ตรวจสอบหรือสอบทาน (Due Diligence) ขอ้มลูและสญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั

ทรพัยส์นิหลกัและอปุกรณ ์(ถา้มี) เช่น ขอ้มลูดา้นการเงินและกฎหมาย เป็นตน้ เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง โดยในกรณีที่เจา้ของ
ผูใ้หเ้ช่าผูโ้อนสิทธิการเช่าหรือผูโ้อนสิทธิการเช่าช่วงอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นบุคคลที่
เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจดัใหม้ีที่ปรกึษาทางการเงิน 
ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะหข์อ้มลูดงักลา่วดว้ย 

1.2 ประเมินมลูคา่ทรพัยส์นิหลกัอยา่งนอ้ยตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
1.3 ในกรณีที่กองทรสัตจ์ะลงทนุในสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรพัยใ์นลกัษณะที่เป็นการเช่า

ช่วง จะตอ้งจดัใหม้ีมาตรการปอ้งกนัความเสีย่งหรอืการเยียวยาความเสยีหายที่อาจ
เกิดขึน้จากการผิดสญัญาเช่า หรอืการไมส่ามารถบงัคบัตามสทิธิในสญัญาเช่า  

2. การไดม้าซึง่ทรพัยส์นิหลกัเพิ่มเตมิ ตอ้งมเีง่ือนไขตอ่ไปนี ้
2.1 ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เขา้ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1 เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีแ้ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
2.1.2 เป็นไปเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของกองทรสัต ์
2.1.3 สมเหตสุมผลและใชร้าคาที่เป็นธรรม 
2.1.4 คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ท าธุรกรรมทีเ่รยีกเก็บจากกองทรสัตอ์ยูใ่นอตัราที่เป็น

ธรรมและเหมาะสม (ถา้ม)ี 
2.1.5 ผูท้ี่มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไมม่ีสว่นรว่มในการ

ตดัสนิใจเขา้ท าธุรกรรมนั้ น้ 
2.2 ในดา้นระบบในการอนมุตัิ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

2.2.1 ขอความเห็นชอบจากทรสัตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสญัญาก่อตั้ง 
ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

2.2.2 ในกรณีที่เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึ ้นไป ต้องได้รับมติอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผูจ้ดัการกองทรสัตด์ว้ย  

2.2.3 ในกรณีที่เป็นการไดม้าซึ่งทรพัยส์ินหลกัที่มีมูลค่าตัง้แต่รอ้ยละ 30 ของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือ
หนว่ยทรสัตด์ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

การค านวณมูลค่าของทรพัยส์ินหลกัในขอ้นี ้ใหค้  านวณตามมูลค่าการไดม้าซึ่ง
ทรพัยส์นิทัง้หมดของแตล่ะโครงการท่ีท าใหก้องทรสัตพ์รอ้มจะหารายได ้ซึง่รวมถึง
ทรพัยส์นิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงการนัน้ดว้ย 
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2.3 กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตี หรอืการขอมติที่ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์
ผูจ้ดัการกองทรสัตแ์ละทรสัตีมีหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1 ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการจดัเตรยีมเอกสารขอความเห็นชอบหรือ

หนังสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี โดยจะต้องแสดงความเห็นของตน
เก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตามขอ้ 2.1 พรอ้มทัง้เหตผุลและขอ้มลู
ประกอบที่ชดัเจน 

2.3.2 ทรสัตีมีหนา้ที่ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรอืไม่ 

นโยบายการลงทุนใน
ทรัพยส์ินอื่น 

1. กองทรสัตอ์าจมีการลงทนุในทรพัยส์นิอื่น โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
1.1 ประเภทของทรพัยส์นิอื่นที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ 2 และขอ้ 3

ดา้นลา่งนี ้
1.2 อตัราสว่นการลงทนุในทรพัยส์นิอื่นจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น

ประกาศทีเ่ก่ียวขอ้งกบัอตัราสว่นการลงทนุในทรพัยส์นิของกองทนุรวมทั่วไปซึง่
ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดยอนโุลม  

1.3 ในกรณีที่ลกูหนีต้ามตราสารท่ีกองทรสัตล์งทนุผิดนดัช าระหนี ้หรอืมีพฤติการณว์า่
จะไมส่ามารถช าระหนีไ้ด ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเรือ่ง
เดียวกนัท่ีก าหนดไวส้  าหรบักองทนุรวมทั่วไปท่ีออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์โดย
อนโุลม  

2. ขอบเขตประเภททรพัยส์นิอื่นที่กองทรสัตจ์ะลงทนุ 
2.1 พนัธบตัรรฐับาล 
2.2 ตั๋วเงินคลงั 
2.3 พนัธบตัรหรือหุน้กูท้ี่รฐัวิสาหกิจหรือนิติบคุคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้

ออกและมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้  า้ประกนัตน้เงินและดอกเบีย้เต็มจ านวนแบบ
ไมม่ีเง่ือนไข 

2.4 เงินฝากในธนาคารหรอืบรรษัทตลาดรองสนิเช่ือที่อยูอ่าศยั 
2.5 บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรอืบรษัิทเงินทนุเป็นผูอ้อกโดยไมม่ีลกัษณะของสญัญาซือ้

ขายลว่งหนา้แฝง 
2.6 ตั๋วแลกเงินหรอืตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีธนาคารบรษัิทเงินทนุหรอืบรษัิทเครดิตฟองซิเอร์

เป็นผูอ้อกผูร้บัรองผูร้บัอาวลัหรือผูค้  า้ประกนัโดยไม่มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหนา้แฝงทัง้นีก้ารรบัรองรบัอาวลัหรอืค า้ประกนัแลว้แต่กรณีตามขอ้นีต้อ้งเป็น
การรบัรองตลอดไปรบัอาวัลทัง้จ านวนหรือค า้ประกันตน้เงินและดอกเบีย้เต็ม
จ านวนอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

2.7 หน่วยลงทนุหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสาร
แห่งหนีห้รือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทนุในตราสารแห่งหนีห้รือเงินฝาก
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ทัง้นีใ้นกรณีที่เป็นหนว่ยลงทนุของตา่งประเทศตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
2.7.1 เป็นหน่วยลงทนุของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล

ของหน่วยงานก ากับดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities 
Commissions ( IOSCO)  ห รื อ เ ป็ นหน่ ว ยลงทุนของกองทุน ร วม
ต่างประเทศที่มีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่เป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) 

2.7.2 กองทนุรวมตา่งประเทศนัน้มีนโยบายการลงทนุในทรพัยส์ินประเภทและ
ชนิดเดียวกบัทรพัยส์นิท่ีกองทรสัตส์ามารถลงทนุหรอืมีไวไ้ดแ้ละ 

2.7.3 กองทนุรวมตา่งประเทศนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อผูล้งทนุทั่วไป 
2.8 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์หรือหน่วยทรสัตข์องกองทรสัตอ์ื่น 

ทัง้นี ้เฉพาะที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
2.9 ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดัตัง้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ไมว่า่กองทรสัตน์ัน้จะจดัตัง้ในรูปบริษัท กองทรสัต ์หรือรูปแบบอื่นใด ทัง้นี ้ตอ้งมี
ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
2.9.1 Real Estate Investment Trust นัน้จดัตัง้ขึน้ส  าหรบัผูล้งทนุทั่วไป และ

อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานที่ก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ เ ป็นสมาชิกสามัญของ  International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO) 

2.9.2 มีวตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์ุน้สามญัของบรษัิทที่
มีรายช่ืออยูใ่นหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัยใ์นตลาดซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่
เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือหุน้
สามัญของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเทียบเคียงได้กับหมวดพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย ์

2.9.3 มีการซื ้อขายในตลาดซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ เ ป็นสมาชิกของWorld 
Federation of Exchanges (WFE) หรอืมีการรบัซือ้คืนโดยผูอ้อกตราสาร 

2.10 สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ เฉพาะกรณีที่ท  าสญัญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกัน
ความเสีย่งของกองทรสัต ์

2.11 ทรพัยส์ิน หลักทรพัย ์หรือตราสารอื่นตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต.คณะกรรมการ
ก.ล.ต.หรอืคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

3.  การลงทนุในหุน้ของนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ช่าและ/หรอืผูเ้ชา่ชว่งทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต  ์
กองทรสัตส์ามารถลงทนุในหุน้ของนิติบคุคลซึง่เป็นผูเ้ชา่และ/หรอืผูเ้ช่าช่วงทรพัยส์นิ
หลกัของกองทรสัตไ์ดเ้มื่อเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
3.1 สญัญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอา้งอิงกับผลประกอบการของทรพัยส์ินหลกัของ

กองทรสัต ์และ 



เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 16  

3.2 เป็นการลงทนุในหุน้ท่ีใหส้ทิธิพิเศษเพื่อประโยชนใ์นการอนมุตัิการด าเนินงานบาง
ประการของนิติบคุคล (Golden Share) ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติ
บคุคลนัน้ไมเ่กิน 1 หุน้ 

การจัดหาผลประโยชน์
ของกองทรัสต ์

1. กองทรสัตส์ามารถจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิหลกัไดโ้ดยการใหเ้ช่า การใหเ้ช่าช่วง 
หรอืการใหใ้ช ้หรอืการใหบ้รกิารในท านองเดยีวกบัการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รวมถึงการ
ใหบ้รกิารท่ีเก่ียวเนื่องกบัการดงักลา่วดว้ย และหา้มมิใหด้  าเนินการในลกัษณะใดที่เป็น
การใชก้องทรสัตเ์พื่อประกอบธุรกิจอื่นที่กองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้องโดยตรง 
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรอืธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้  

2. กองทรัสต์สามารถให้เช่า และ/หรือให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคลที่จะน า
อสงัหารมิทรพัยน์ัน้ไปประกอบธุรกิจที่กองทรสัตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจ
โรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ โดยจะตอ้งมีขอ้ตกลงที่ใหก้ าหนดค่าเช่าส่วน
ใหญ่เป็นจ านวนที่แนน่อนไวล้ว่งหนา้ และหากจะมีสว่นที่อา้งอิงกบัผลประกอบการของ
ผูเ้ช่า และ/หรือผูเ้ช่าช่วง จ านวนเงินค่าเช่าสงูสดุที่อา้งอิงกบัผลประกอบการนัน้จะไม่
เกินกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนเงินคา่เช่าที่ก าหนดไวแ้นน่อนลว่งหนา้ 

3. กองทรสัตจ์ะไมใ่หเ้ช่า และ/หรอืใหเ้ช่าช่วงอสงัหารมิทรพัยแ์ก่บคุคลที่มีเหตอุนัควรสงสยั
ว่าจะน าอสังหาริมทรัพย์นั้นไปใช้ประกอบธุรกิจที่ขัดต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยการใหเ้ช่าในแต่ละครัง้จะจัดใหม้ีขอ้ตกลงเพื่อใหก้องทรสัตส์ามารถเลิก
สัญญาเช่า  และ/หรือ เช่ าช่ วงได้หากปรากฏว่าผู้เ ช่ า  และ/หรือผู้เ ช่าช่ วงน า
อสงัหารมิทรพัยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักลา่ว 

4. ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีหนา้ที่ในการดแูลรกัษาทรพัยส์ินหลกัใหอ้ยู่ในสภาพดีพรอ้มต่อการ
จดัหารายได ้ซึง่รวมถึงการจดัใหม้ีการประกนัภยัที่เพียงพอตลอดระยะเวลาที่กองทรสัต์
ลงทนุในทรพัยส์ินหลกัดว้ย ซึ่งการประกนัภยันีอ้ย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุถึงการประกัน
วินาศภัยที่อาจเ กิดขึ ้นกับอสังหาริมทรัพย์ และการประกันภัยความรับผิดต่อ
บคุคลภายนอกที่อาจไดร้บัความเสยีหายจากอสงัหารมิทรพัยห์รอืจากการด าเนินการใน
อสงัหารมิทรพัย ์ 

5. การจัดการกองทรสัตจ์ะกระท าโดยทรัสตีและผู้จัดการกองทรัสตท์ี่ไดร้บัมอบหมาย
จากทรสัตีซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์โดยมีขอบเขตอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเก่ียวกับอ านาจหนา้ที่ของทรสัตีและผูจ้ัดการ
กองทรสัตต์ามที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ในการนี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตม์ีอ  านาจหนา้ที่
และความรบัผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลจดัการกองทรสัต ์ซึง่รวมถึงการลงทนุใน
ทรพัยส์นิหลกัของกองทรสัต ์และทรสัตีมีอ  านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบหลกัในการ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้มี) ให้
เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และตามกฎหมายหลกัทรพัย ์ตลอดจนการเก็บรกัษา
ทรพัยส์ินของกองทรสัต ์และในกรณีที่กองทรสัต์ลงทุนในทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่ทรพัยส์ิน
หลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจด าเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการ
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กองทรสัต ์หรอืบคุคลอื่นท่ีทรสัตีหรือผูจ้ดัการกองทรสัตม์อบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่
ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ทรสัตีมีความ
ประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขใด ๆ ในสญัญาที่เก่ียวขอ้งกับการจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์ินหลกั และ/หรือทรพัยส์ินอื่นที่มิใช่ทรพัยส์ินหลกั ทรสัตีจะ
กระท าได้เมื่อไดต้กลงร่วมกันกับผูจ้ัดการกองทรสัต์ก่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ  โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรสัตต์ามวิธีการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตามที่ระบไุวใ้นสญัญา
ก่อตัง้ทรสัต ์ 

การกู้ยมืเงนิและก่อภาระ
ผูกพันใด ๆแกท่รัพยส์นิ
ของกองทรัสต ์

1. กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัไดโ้ดยจะตอ้งเป็นการกู้ยืมเงินหรือก่อ
ภาระผกูพนัเพื่อการบริหารจดัการกองทรสัตแ์ละทรพัยส์ินของกองทรสัต ์ซึ่งรวมถึงเพื่อ
วตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้
1.1 ลงทนุในอสงัหารมิทรพัยห์รอืสทิธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์
1.2 ลงทนุในทรพัยส์ินอื่นใด ตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุจะประกาศก าหนดใหเ้ป็นทรพัยส์นิหลกั 
1.3 บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
1.4 ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่

กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองใหอ้ยู่ในสภาพดีและมีความพรอ้มที่
จะใชห้าผลประโยชน ์รวมถึงการปรบัปรุงภาพลกัษณข์องอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่ว 

1.5 ปรบัปรุง ซอ่มแซม หรอืหามาทดแทนซึง่สงัหาริมทรพัยห์รืออปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้งกบั
อสงัหารมิทรพัยข์องกองทรสัตห์รืออสงัหาริมทรพัยท์ี่กองทรสัตม์ีสิทธิการเช่าหรือ
สทิธิครอบครองใหอ้ยูใ่นสภาพดีและมีความพรอ้มที่จะใชห้าผลประโยชน ์

1.6 ตอ่เติมหรอืก่อสรา้งอาคารเพิ่มเติมบนที่ดินท่ีมีอยู่แลว้ซึ่งเป็นของกองทรสัต ์หรือที่
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่าหรือสิทธิครอบครองเพื่อป ระโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชนข์องกองทรสัต ์ 

1.7 เป็นเงินทนุหมนุเวียนของกองทรสัต ์ 
1.8 ช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรอืภาระผกูพนัของกองทรสัต ์
1.9 ปรับโครงสรา้งเงินกู้ยืมเพื่อน าไปช าระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภาระผูกพันฉบับเดิม 

(Refinance) 
1.10 ปรบัโครงสรา้งเงินทนุของกองทรสัต ์
1.11 ปอ้งกนัความเสีย่งทางดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ/หรือป้องกนัความเสี่ยง

ทางดา้นอตัราดอกเบีย้อนัเนื่องมาจากการกูย้ืมเงินหรอืออกตราสารหนี ้
1.12 เหตุจ าเป็นอื่นใดที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควรส าหรับการบริหารจัดการ

กองทรสัต ์
ทัง้นี ้ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะกู้ยืมเงินโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องกองทรสัตแ์ละผูถื้อ
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หนว่ยทรสัตเ์ป็นส าคญั ทัง้นี ้ในกรณีที่กองทรสัตล์งทนุในสทิธิการเช่า และ/หรือสิทธิการ

เช่าช่วงอสงัหาริมทรพัยห์รือสงัหาริมทรพัย ์การกูย้ืมเงินเพื่อวตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนด

ไวใ้นขอ้ 1.5 ขอ้ 1.6 หรอืขอ้ 1.7 ขา้งตน้ ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งค านงึถึงก าหนดเวลาเช่า

ที่เหลอือยูต่ามสญัญาเช่าดว้ย 

2. กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินหรือก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์ินของกองทรสัตไ์ดโ้ดยวิธีการ
ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 การกูย้ืมเงินขอสินเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินทัง้ใน

ประเทศและ/หรอืตา่งประเทศซึง่รวมถึงบรษัิทประกนัภยัซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย
เก่ียวขอ้งกบัประกนัภยัและกองทรสัตอ์าจพิจารณาใหห้ลกัประกนัในการช าระเงิน
กูย้ืมดงักลา่วดว้ยนอกจากนีก้องทรสัตอ์าจท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้หรือซือ้ขาย
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน (Derivative Product) เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
กองทรสัตจ์ากอตัราแลกเปลีย่นและ/หรืออตัราดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการกูย้ืมเงิน
ไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วนเช่นสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross 
Currency Swap) หรือสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap)
เป็นตน้  

2.2 กองทรสัตส์ามารถกูย้ืมเงินหรอืก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรพัยส์ินของกองทรสัตไ์ด ้
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกันในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งหมายความรวมถึง
การออกตราสารหรือการเขา้ท าสญัญาไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความหมายหรือ
เนือ้หาสาระที่แทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงินดงันี ้

2.2.1 การกูย้ืมเงินขอสนิเช่ือเบิกเงินเกินบญัชีจากนิติบคุคลหรอืสถาบนัการเงิน
ทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศซึ่งรวมถึงบริษัทประกนัภยัซึ่งจดัตัง้
ขึน้ตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัประกันภยัและกองทรสัตอ์าจพิจารณาให้
หลกัประกันในการช าระเงินกูย้ืมดงักลา่วดว้ยนอกจากนีก้องทรสัตอ์าจ
ท าสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าหรือซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
(Derivative Product) เพื่อป้องกนัความเสี่ยงของกองทรสัตจ์ากอตัรา
แลกเปลี่ยนและ/หรืออัตราดอกเบีย้ที่เกิดขึน้จากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทัง้
จ านวนหรือบางส่วนเช่นสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Cross 
Currency Swap) หรอืสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Swap)เป็นตน้หรอื 

2.2.2 การออกตราสารการออกตราสารหนีไ้ม่ว่าระยะสัน้และระยะยาวเพื่อ
จ าหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนทั้งประเภทบุคคลและสถาบันตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต.หรือประกาศส านักงานก.ล.ต.ที่เ ก่ียวข้องและ
กองทรสัตอ์าจพิจารณาใหห้ลกัประกันที่เก่ียวขอ้งกับการออกตราสาร
ดงักลา่วดว้ย 



เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 19  

 ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน
เปลี่ยนแปลงหรือก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์เ พื่อประโยชน์ของ
กองทรสัตแ์ละผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการกูย้ืมเงิน
หรอืก่อภาระผกูพนัตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดย
ไม่ตอ้งขอมติอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์ท่าที่ไม่ขดักับกฎหมายและสญัญา
ก่อตั้งทรัสต์อย่างไรก็ดีในกรณีที่กองทรัสต์น าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ไปเป็น
หลกัประกันการช าระเงินกูย้ืมซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินหลกัประกนัใหแ้ก่ผูใ้หกู้ร้ายเดิม
จากหลกัประกนัที่มีอยู่แลว้ตามวิธีการในขอ้ 9.2 นีผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

 ทั้งนี ้ ทรัสตีจะเป็นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้าท าสัญญาเพื่อกู้ยืมเ งิน
เปลี่ยนแปลงหรือก่อภาระผกูพนัเหนือทรพัยส์ินของกองทรสัตห์รืออาจมอบอ านาจให้
ผูจ้ัดการกองทรสัตล์งนามผูกพันกองทรสัตต์ามสญัญาดงักล่าวแทนไดท้ัง้นีใ้นกรณี
ที่ทรสัตีมีความประสงคจ์ะแกไ้ขขอ้ก าหนดสทิธิและเง่ือนไขใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูย้ืม
เงิน เปลี่ยนแปลง หรือก่อภาระผูกพนัเหนือทรพัยส์ินของกองทรสัตด์งักล่าว ทรสัตีจะ
กระท าไดเ้มื่อไดต้กลงร่วมกันกับผูจ้ัดการกองทรสัตก์่อน และในกรณีที่คู่สัญญาไม่
สามารถหาข้อยุติร่วมกันได ้คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพื่อหาข้อยุติ  โดยให้ผู้จัดการกองทรัสต์ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ตามวิธีการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ระบุไว้ในสัญญา  
ก่อตัง้ทรสัต ์

3. การกูย้ืมเงินของกองทรสัตไ์มว่า่กระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไมม่ีลกัษณะ ดงันี  ้
3.1 มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท้ี่ใหไ้ถ่ถอนหุน้กูเ้มื่อมี

การเลกิบรษัิท (perpetual bond) 
3.2 ใหส้ทิธิแปลงสภาพเป็นหุน้ 
3.3 มีลกัษณะของอนพุนัธแ์ฝง เวน้แตเ่ป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะที่ครบถว้นดงันี ้

3.3.1 ใหส้ทิธิลกูหนีใ้นการช าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (callable) หรอืใหส้ทิธิ
กองทรสัตใ์นการเรยีกใหล้กูหนีช้  าระหนีค้ืนก่อนก าหนด (puttable) 

3.3.2 ก าหนดดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนไวอ้ยา่งแนน่อนหรอืเป็นอตัราที่ผนัแปร
ตามอตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงินหรอือตัราดอกเบีย้อื่น 

3.3.3 ไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขการจา่ยดอกเบีย้หรอืผลตอบแทนที่อา้งอิงกบั
ปัจจยัอา้งองิอื่นเพิ่มเตมิ 

3.4 มีลกัษณะเป็นการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
4.  ในกรณีที่กองทรสัตม์ีการกูย้มืเงิน ใหม้ลูคา่การกูย้ืมไมเ่กินอตัราสว่นอยา่งใดอยา่งหนึง่

ดงัตอ่ไปนี ้เวน้แตก่ารเกินอตัราสว่นดงักลา่วไมไ่ดเ้กิดจากการกูย้มืเงินเพิ่มเติม 
4.1 รอ้ยละ 35 ของมลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

ทัง้นี ้ในกรณีที่ตอ่มาภายหลงัจ านวนเงินท่ีกูย้ืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แต่การเกิน
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อัตราส่วนนั้น มิได้เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคง

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า

อตัราส่วนการกูย้ืมเงินจะลดลงจนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

4.2. รอ้ยละ 60 ของมูลค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์ในกรณีที่กองทรสัตม์ีอนัดับ
ความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได ้( Investment Grade)ซึ่งเป็น
อนัดบัความน่าเช่ือถือครัง้ล่าสดุที่ไดร้บัการจัดอนัดับโดยสถาบนัการจัดอนัดับ
ความน่าเช่ือถือที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนั
กูย้ืมเงิน 
ทัง้นี ้ในกรณีที่ตอ่มาภายหลงัจ านวนเงินท่ีกูย้ืมเกินอตัราสว่นดงักลา่ว แต่การเกิน

อัตราส่วนนั้น มิได้เกิดจากการกู้ยืมเ งินเพิ่มเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคง

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ได้จนกว่า

อัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้อยกว่าร้อยละ 60 (หกสิบ) ของมูลค่า

ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัต ์

ในกรณีที่กองทรสัตถ์กูปรบัลดอนัดบัความนา่เช่ือถือจากอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้

(Investment Grade) เป็นอันดับที่ไม่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment 

Grade) แลว้ท าใหส้ดัสว่นที่สามารถการกูย้ืมลดลงจากรอ้ยละ 60 (หกสิบ) ของ

มลูคา่ทรพัยส์นิรวมของกองทรสัตเ์ป็นรอ้ยละ 35 (สามสบิหา้) ของมลูคา่ทรพัยส์นิ

รวมของกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะคงอตัราสว่นการกูย้ืมเงินไวต้อ่ไปก็ได ้แต่

จะกูย้ืมเงินเพิ่มเติมอีกไม่ไดจ้นกว่าอตัราส่วนการกูย้ืมเงินจะลดลงจนนอ้ยกว่า

รอ้ยละ 35 (สามสิบหา้) ของมลูค่าทรพัยส์ินรวมของกองทรสัต ์หรืออนัดบัความ

นา่เช่ือถือของกองทรสัตจ์ะถกูปรบัเพิ่มเป็นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได ้(Investment 

Grade) 

การกูย้มืเงินของกองทรสัตใ์หห้มายความรวมถึงการออกตราสารหรอืเขา้ท าสญัญาไม่
วา่ในรูปแบบใดทีม่ีความมุง่หมายหรอืเนือ้หาสาระที่แทจ้รงิเขา้ลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน 

5.  การก่อภาระผกูพนัของกองทรสัต ์ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีทีจ่  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
บรหิารจดัการทรพัยส์นิของกองทรสัตด์งัตอ่ไปนี ้
5.1 การก่อภาระผูกพันซึ่งเก่ียวเนื่องกับการท าข้อตกลงหลกัที่กองทรสัต์สามารถ

กระท าได้ตามข้อก าหนดในประกาศที่  ทจ. 49/2555 และกฎหมายอื่นใดที่
เก่ียวขอ้ง เช่น การน าทรพัยส์นิของกองทรสัตไ์ปเป็นหลกัประกนัการช าระเงินกูย้ืม
ตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์
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5.2 การก่อภาระผูกพันที่เป็นเรื่องปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเรื่องปกติในการท า
ธุรกรรมประเภทนัน้ 

การจ่ายประโยชนต์อบ
แทนแก่ผู้ถอืหน่วยทรัสต ์

1. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
90 (เกา้สบิ) ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายไม่นอ้ยกว่าปีละ 2 
(สอง) ครั้ง และจะจ่ายภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี ยกเว้นในปี 2562 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดย
ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทนตามเง่ือนไขในขอ้นีใ้นปี 2563 
ก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้ตามขอ้นี ้ใหห้มายถึงก าไรท่ีปรบัปรุงดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี ้
(1) การหกัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain)จากการประเมินค่าหรือการสอบ

ทานการประเมินค่าทรพัยส์ินของกองทรสัต ์รวมทัง้การปรบัปรุงดว้ยรายการอื่น
ตามแนวทางของส านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของ
กองทรสัต ์

(2) การหกัดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหนีเ้งินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการ
กู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนงัสอืชีช้วน หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี แลว้แตก่รณี 

2. ในกรณีที่กองทรสัตม์ีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีใด ผูจ้ดัการกองทรสัตอ์าจจ่าย
ประโยชนต์อบแทนใหผู้ถื้อหนว่ยลงทนุจากก าไรสะสมดงักลา่วดว้ยก็ได  ้

3. ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์มส่ามารถจ่ายประโยชนต์อบแทนไดใ้นระยะเวลาดงักลา่ว 
ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะแจ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาด
หลกัทรพัย ์

4. ในกรณีที่กองทรสัตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์

5. ในการพิจารณาจ่ายประโยชนต์อบแทน ถา้ประโยชนต์อบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อ
หน่วยทรสัตร์ะหว่างปีบัญชีหรือรอบปีบัญชีใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ 0.10 บาท 
ผูจ้ดัการกองทรสัตส์งวนสทิธิที่จะไมจ่่ายประโยชนต์อบแทนในครัง้นัน้และใหย้กไปจ่าย
ประโยชนต์อบแทนพรอ้มกนัในงวดถดัไปตามวิธีการจ่ายประโยชนต์อบแทนที่ก าหนดไว ้

6. ส าหรบัหลกัเกณฑใ์นการจ่ายประโยชนต์อบแทน ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการให้
เป็นไปตามที่ระบุไว ้เวน้แต่กรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังาน ก.ล.ต.  และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ 
ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์จะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้  

7. ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามสดัสว่นการถือ
หน่วยของผูถื้อหน่วยทรสัตแ์ต่ละราย ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตข์อสงวนสิทธิในการจ่าย
ประโยชนต์อบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไป
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ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 49/2555 เฉพาะในสว่นที่เกินหรือไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายให้แก่ผู้ถือ
หนว่ยทรสัตด์งักลา่วตกเป็นของผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรสัต์ 

8. ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะประกาศการจ่ายประโยชนต์อบแทน วันปิดสมุดทะเบียน และ
อัตราประโยชน์ตอบแทน โดยการแจ้งผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีช่ืออยู่ ในทะเบียนผู้ถือ
หนว่ยทรสัต ์ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผา่นระบบสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย ์และแจง้
ใหท้รสัตีทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

9. ผูจ้ัดการกองทรสัตจ์ะจ่ายประโยชนต์อบแทน เป็นเงินโอนเขา้บญัชีเงินฝากของผูถื้อ
หน่วยทรสัต ์หรือเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูถื้อหน่วยทรสัตต์ามช่ือและที่
อยูท่ี่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ 

10. ในกรณีที่ผูถื้อหน่วยทรสัตไ์ม่ใช้สิทธิขอรบัประโยชนต์อบแทนจ านวนใดภายในอายุ
ความใชส้ทิธิเรยีกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะไม่
น าประโยชนต์อบแทนจ านวนดงักลา่วไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนข์อง
กองทรสัต ์

การจ ากดัสิทธิในการรับ
ประโยชนต์อบแทน การ
จัดการกบัประโยชนต์อบ
แทน และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถอื
หน่วยทรัสต ์

1. การจัดสรรหน่วยทรสัต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี 
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือผูล้งทนุต่างดา้วตอ้งเป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด
ไวใ้นประกาศที่ ทจ. 49/2555 หรอืประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง 

2.  ในกรณีที่กองทรสัตล์งทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่ตัง้อยู่ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ 
หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยน์ัน้ก าหนดสดัสว่นการลงทุนของผูล้งทุน
ต่างดา้วไว ้ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตจ์ดัสรรหน่วยทรสัตแ์ก่ผูล้งทุนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรอืขอ้ก าหนดนัน้ดว้ย ในกรณีที่กองทรสัตล์งทนุในอสงัหารมิทรพัยห์ลาย
โครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยน์ัน้มี
การก าหนดสดัสว่นการลงทนุของผูล้งทนุต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ใหผู้จ้ดัการกองทรสัต์
จัดสรรหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ต  ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือ
ขอ้ก าหนดนัน้ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหนว่ยทรสัตถื์อหนว่ยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามขอ้ 1. หรือขอ้ 
2. ใหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์  าเนินการแจง้ใหบ้คุคลดงักลา่วทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดั
สทิธิเก่ียวกบัการออกเสยีงลงคะแนน และการรบัผลประโยชนต์อบแทนตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่
ผูจ้ดัการกองทรสัตรู์ห้รอืควรรูถ้ึงเหตดุงักลา่ว 

4. ผูถื้อหน่วยทรสัตร์ายใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่
เป็นไปตามขอ้ 1. หรอืขอ้ 2.จะมีขอ้จ ากดัสทิธิในการรบัผลตอบแทน โดยจะไม่มีสิทธิใน
การไดร้บัประโยชนต์อบแทนจากหนว่ยทรสัต ์ทัง้นี ้เฉพาะในสว่นที่เกินกว่าอตัราหรือไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่ว และใหป้ระโยชนต์อบแทนในสว่นที่ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อ
หนว่ยทรสัตด์งักลา่วตกเป็นของผูถื้อหนว่ยทรสัตร์ายอื่นตามสดัสว่นการถือหนว่ยทรสัต ์ 
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5. ผูถื้อหนว่ยทรสัตด์งัตอ่ไปนีม้ีขอ้จ ากดัสทิธิในการใชส้ทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
5.1 ผูถื้อหน่วยทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

ก าหนดในตามขอ้ 1.หรือขอ้ 2.เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งักลา่ว 

5.2 ผูถื้อหนว่ยทรสัตท์ี่มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ 
สิทธิหน้าที่และความ
รับผิดชอบของทรัสต ี

1. ทรสัตีตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุริตเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผู้
ถือหน่วยทรสัตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผูล้งทนุ (ถา้มี) และตอ้งไม่มี
ขอ้จ ากดัความรบัผิดของทรสัตีในกรณีที่ไมป่ฏิบตัิหนา้ที่ดงักลา่ว 

2. ทรสัตีมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ผูจ้ัดการกองทรสัต์ หรือผูร้ ับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) 
ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. ทรสัตีตอ้งเขา้รว่มในการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตด์ว้ยทกุครัง้ และใหค้วามเห็นเก่ียวกบั
เรื่องที่ขอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตล์งมติว่า เป็นกรณีที่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ท
รสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรอืไม ่และหากมีการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรสัตเ์พื่อ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรสัตีตอ้งตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกับการ
ด าเนินการดงักล่าวว่าเป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม ่
หรือทักทว้งและแจ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตท์ราบว่าการด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถ
กระท าได ้ในกรณีที่การด าเนินการนัน้ไม่เป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง 

4. ทรสัตีมีหน้าที่บังคับช าระหนีห้รือดูแลใหม้ีการบังคับช าระหนีเ้พื่อให้เป็นไปตามข้อ
สญัญาระหวา่งกองทรสัตก์บับคุคลอื่น  

5. ทรสัตีมีหนา้ที่เขา้จัดการกองทรสัตใ์นกรณีที่ไม่มีผู้จัดการกองทรสัตห์รือมีเหตุที่ท  าให้
ผูจ้ัดการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดท้ัง้นีภ้ายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น
ประกาศที่ กร. 14/2555 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

6. ทรสัตีมีสิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ กร. 14/2555
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

7. ทรสัตีมีหนา้ที่บรหิารและจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์ินอื่น ๆ ของกองทรสัตน์อกจาก
ทรพัยส์ินหลกั รวมทัง้ด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นเพื่อใหก้ารบริหารทรพัยส์ินอื่น ๆ ของ
กองทรัสต์นอกจากทรัพย์สินหลักเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงอาจพิจารณามอบหมายใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัการกองทรสัตใ์นสว่น
ที่เก่ียวกบัการลงทนุในทรพัยส์นิอื่นที่มิใช่ทรพัยส์นิหลกัแทนทรสัตี 

8. ทรสัตีมีหนา้ที่ในการแกไ้ขสญัญาก่อตัง้ทรสัตต์ามค าสั่งของส านกังาน ก.ล.ต. 
9. ห้ามทรัสตีน าหนีท้ี่ตนเป็นลูกหนีบุ้คคลภายนอกอันมิ ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

เป็นทรสัตีไปหกักลบลบหนีก้บัหนีท้ี่บคุคลภายนอกเป็นลกูหนีท้รสัตีอนัสืบเนื่องมาจาก
การจดัการกองทรสัต ์ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในขอ้นี ้ใหก้ารกระท าเช่นนัน้เป็น
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โมฆะ 
10. ในกรณีที่ทรสัตีเขา้ท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กบับุคคลภายนอกให้ทรสัตีแจง้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหบ้คุคลภายนอกทราบวา่เป็นการกระท าในฐานะทรสัตี และตอ้ง
ระบุในเอกสารหลกัฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนัน้ใหช้ัดแจ้งว่าเป็นการกระท าใน
ฐานะทรสัตี 

11. ใหท้รสัตีจดัท าบญัชีทรพัยส์ินของกองทรสัตแ์ยกต่างหากจากบญัชีอื่น ๆ ของทรสัตี ใน
กรณีที่ทรสัตีจัดการกองทรสัตห์ลายกอง ทรสัตีตอ้งจดัท าบญัชีทรพัยส์ินของกองทรสัต์
แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทัง้นี ้โดยตอ้งบนัทึกบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้นและ
เป็นปัจจบุนัดว้ย และในการจดัการกองทรสัต ์ทรสัตีตอ้งแยกทรพัยส์ินของกองทรสัตไ์ว้
ต่างหากจากทรพัยส์ินที่เป็นส่วนตวัของทรสัตีและทรพัยส์ินอื่นที่ทรสัตีครอบครองอยู ่
และในกรณีที่ทรสัตีจดัการกองทรสัตห์ลายกองทรสัตีตอ้งแยกทรพัยส์ินของกองทรสัต์
แตล่ะกองออกจากกนัดว้ย 

12. ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด  าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 12. จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของ
กองทรสัตป์ะปนอยู่กบัทรพัยส์ินที่เป็นสว่นตวัของทรัสตีจนมิอาจแยกไดว้่าทรพัยส์ินใด
เป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้
สนันิษฐานดงันี ้
12.1 ทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรสัต ์
12.2 ความเสยีหายและหนีท้ี่เกิดจากการจดัการทรพัยส์ินที่ปะปนกนัอยู่นัน้เป็นความ

เสยีหายและหนีท้ี่เป็นสว่นตวัของทรสัตี 
12.3 ผลประโยชนท์ี่เกิดจากการจดัการทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้เป็นของกองทรสัต ์

ทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยู ่ใหห้มายความรวมถึงทรพัยส์นิท่ีถกูเปลีย่นรูปหรอืถกู
เปลีย่นสภาพไปจากทรพัยส์นิท่ีปะปนกนัอยูน่ัน้ดว้ย 

13. ในกรณีที่ทรสัตีมิไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ 11. จนเป็นเหตใุหก้องทรสัตแ์ต่ละกอง
ปะปนกนัจนมิอาจแยกไดว้า่ทรพัยส์นิใดเป็นของกองทรสัตใ์ด ใหส้นันิษฐานวา่ทรพัยส์ิน
นั้น รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและ
ประโยชนใ์ด ๆ หรือหนีส้ินที่เกิดขึน้จากการจดัการทรพัยส์ินดงักลา่วเป็นของกองทรสัต์
แตล่ะกองตามสดัสว่นของทรพัยส์นิท่ีน ามาเป็นตน้ทนุท่ีปะปนกนั 

14. การจดัการกองทรสัตเ์ป็นเรือ่งเฉพาะตวัของทรสัตี ทรสัตีจะมอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการ
กองทรสัตม์ิได ้เวน้แตก่รณีดงัตอ่ไปนี ้
14.1 สญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 
14.2 การท าธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องท าเฉพาะตัวและไม่จ าเป็นต้องใช้วิชาชีพ

เยี่ยงทรสัตี 
14.3 การท าธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์นิซึง่มีทรพัยส์นิและวตัถปุระสงค์

ของการจัดการในลกัษณะท านองเดียวกันกับกองทรสัต ์จะพึงกระท าในการ
มอบหมายใหบ้คุคลอื่นจดัการแทน 
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14.4 การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการ
ปฏิบตัิงานดา้นการสนบัสนนุใหบ้รษัิทในเครอืของทรสัตีหรอืผูอ้ื่นด าเนินการได  ้

14.5 กรณีอื่นใดที่ผูจ้ดัการกองทรสัตเ์ป็นผูร้บัผิดชอบและด าเนินการตามที่ก าหนดไว้
ในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือหลกัเกณฑ์ในประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ 
กร. 14/2555 และประกาศที่ สช. 29/2555 ซึ่งรวมถึงกรณีที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหม้อบหมายใหบ้คุคลอื่นจดัการแทน หรือมีขอ้ก าหนด
อื่นใดที่เก่ียวขอ้งก าหนดเรือ่งดงักลา่วไว ้

ในกรณีที่ทรสัตีฝ่าฝืนบทบญัญัติขา้งตน้ ใหก้ารที่ท  าไปนัน้ผกูพนัทรสัตีเป็นการสว่นตวั

ไมผ่กูพนักองทรสัต ์

15.  ในกรณีที่ทรสัตีมอบหมายใหผู้อ้ื่นจดัการกองทรสัตโ์ดยชอบตามขอ้ 14. ทรสัตีตอ้งเลือก
ผูร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงัรวมทัง้ตอ้งก ากบัดแูลและตรวจสอบ
การจดัการแทนอยา่งเพียงพอดว้ยความระมดัระวงัและความเอาใจใส ่โดยตอ้งก าหนด
มาตรการในการด าเนินงานเก่ียวกับการมอบหมายงานตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ กข. 1/2553 เรื่องระบบงานการติดต่อผูล้งทนุและการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรสัตีดงันี ้
15.1 การคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับมอบหมายโดยพิจารณาถึ งความพร้อมด้าน

ระบบงานและบุคลากรของผู้ที่ ได้รับมอบหมายตลอดจนการขัดกันทาง
ผลประโยชนข์องผูร้บัมอบหมายงานและกองทรสัต ์

15.2 การควบคมุและประเมินผลการปฏิบตัิของผูไ้ดร้บัมอบหมายงาน 
15.3 การด าเนินการของทรสัตเีมื่อปรากฏวา่ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายไมเ่หมาะสมที่จะไดร้บั

มอบหมายงานอีกตอ่ไป 
ทัง้นีค้ณะกรรมการก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอยีดในการปฏิบตัิของทรสัตีใน
กรณีดงักลา่วได ้

16. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรสัตี หากทรสัตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรสัตีรายใหม่ เขา้
รบัหนา้ที่ มีการจดัการกองทรสัตท์ี่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตห์รือ
พ.ร.บ. ทรสัต ์จนเป็นเหตุใหก้องทรสัตเ์สียหาย ใหท้รสัตีรายใหม่ด าเนินการเรียกรอ้ง
คา่เสยีหายจากทรสัตีรายที่ตอ้งรบัผิด และติดตามเอาทรพัยส์ินคืนจากบคุคลภายนอก 
ไม่ว่าบุคคลนัน้จะไดท้รพัยส์ินมาโดยตรงจากทรสัตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรพัยส์ิน
ในกองทรสัตจ์ะถกูเปลีย่นรูปหรอืถกูเปลีย่นสภาพไปเป็นทรพัยส์นิอยา่งอื่นก็ตาม เวน้แต่
บุคคลดังกล่าวจะไดม้าโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รูห้รือไม่มีเหตุอันควรรูว้่า
ทรพัยส์นินัน้ไดม้าจากการจดัการกองทรสัตโ์ดยมิชอบ 

17. ในการจัดการกองทรสัตแ์ละการมอบหมายใหผู้อ้ื่นจัดการกองทรสัตโ์ดยชอบตามขอ้ 
14. หากมีคา่ใชจ้่ายหรือทรสัตีตอ้งช าระเงินหรือทรพัยส์ินอื่นใหก้บับคุคลภายนอกดว้ย
เงินหรอืทรพัยส์นิท่ีเป็นสว่นตวัของทรสัตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอนัสมควร ใหท้รสั
ตีมีสทิธิไดร้บัเงินหรอืทรพัยส์นิคืนจากกองทรสัตไ์ด ้เวน้แตส่ญัญาก่อตัง้ทรสัตก์ าหนดไว้



เอกสารแนบ 2 สรุปสาระส าคญัของสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์ ทรสัตเ์พ่ือการลงทนุในสิทธิการเชา่อสงัหารมิทรพัยบ์วัหลวง เค.อี. รเีทล 

 

เอกสารแนบ 2 หนา้ 26  

ใหก้ารช าระเงินหรอืทรพัยส์นิอื่นนัน้เป็นภาระของทรสัตี 
สิทธิที่จะไดร้บัเงินหรือทรพัยส์ินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรสัตีมีอยู่ก่อน
ผูร้บัประโยชนแ์ละบคุคลภายนอกที่มีทรพัยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรสัต ์และเป็น
สิทธิที่อาจบังคับไดใ้นทันทีโดยไม่จ าตอ้งรอใหม้ีการเลิกทรสัต ์และในกรณีที่มีความ
จ าเป็นตอ้งเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรพัยส์ินในกองทรสัตเ์พื่อใหม้ีเงินหรือทรพัยส์ิน
คืนแก่ทรสัตี ใหท้รสัตีมีอ  านาจด าเนินการดงักลา่วไดแ้ตต่อ้งกระท าโดยสจุรติ 
เพื่อประโยชนใ์นการคุม้ครองทรพัยส์นิในกองทรสัต ์คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเก่ียวกับการช าระเงินหรือ
ทรพัยส์นิอื่นที่เป็นสว่นตวัของทรสัตีใหก้บับคุคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใชส้ิทธิ
ของทรสัตีตามวรรคสองก็ได ้

18. หา้มมิใหท้รสัตีใชส้ิทธิตามขอ้ 17. จนกว่าทรสัตีจะไดช้ าระหนีท้ี่มีอยู่ต่อกองทรสัตจ์น
ครบถว้นแลว้ เวน้แต่เป็นหนีท้ี่อาจหกักลบลบหนีก้นัไดต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

19. ในกรณีที่ทรสัตีจัดการกองทรสัตไ์ม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์หรือ
พ.ร.บ. ทรสัต ์ทรสัตีตอ้งรบัผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้แก่กองทรสัต ์อย่างไรก็ตามใน
กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตผุลอนัสมควรเพื่อประโยชนข์องกองทรสัต ์ทรสัตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจดัการกองทรสัตเ์ป็นอย่างอื่นให้ต่างไป
จากที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตก็์ได ้และหากทรสัตีไดจ้ัดการตามที่ไดร้บัความ
เห็นชอบนั้นดว้ยความสุจริตและเพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สุดของกองทรสัตแ์ลว้ ทรสัตีไม่
จ าตอ้งรบัผิด 

20. ทรสัตีตอ้งดแูลใหส้ญัญาก่อตัง้ทรสัตม์ีสาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งโดย
ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ทรัสตีด าเนินการตาม
หลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้
20.1 ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรสัต์ให้เป็นไปตามวิธีการและ

เง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
ในกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

20.2 ในกรณีที่การแกไ้ขเปลีย่นแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันีไ้มเ่ป็นไปตามขอ้ 21.1 
ใหท้รสัตีด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ที่ที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต์
ฉบบันี ้และตาม พ.ร.บ. ทรสัต ์เพื่อดแูลรกัษาสทิธิประโยชนข์องผูถื้อหนว่ยทรสัต์
โดยรวม 

20.3 ในกรณีที่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหนว่ยทรสัตห์รอืการจดัการกองทรสัต์

ที่ออกตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์และพ.ร.บ. ทรสัต ์มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน

ภายหลงั และสญัญาก่อตัง้ทรสัตท์ี่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหท้รสัตี

ด  าเนินการเพื่อแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสญัญาก่อตัง้ทรสัต์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

นัน้ ตามวิธีการที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรสัต์ฉบับนี ้หรือตามที่ส  านักงาน 
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ก.ล.ต. มีค  าสั่ง  

21. ทรสัตีตอ้งติดตาม ดแูล และตรวจสอบใหผู้จ้ดัการกองทรสัตห์รอืผูร้บัมอบหมายรายอื่น 
(ถา้มี)ด าเนินการในงานท่ีไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสญัญากอ่ตัง้ทรสัตฉ์บบันีแ้ละ
กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้ง การตดิตาม ดแูล และตรวจสอบ ใหห้มายความรวมถึงการท า
หนา้ที่ดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 
21.1 การดแูลใหก้ารบรหิารจดัการกองทรสัตก์ระท าโดยผูจ้ดัการกองทรสัตท์ี่ไดร้บั

ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรสัตต์ัง้อยู ่เวน้แต่
เป็นกรณีตามขอ้ 24 

21.2 การติดตามดูแลและด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อใหผู้ร้บัมอบหมายมีลกัษณะ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการถอดถอนผูร้บัมอบหมายรายเดิม และการ
แตง่ตัง้ผูร้บัมอบหมายรายใหม ่ 

21.3 การควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุของกองทรสัตเ์ป็นไปตามสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

21.4 การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรสัตอ์ย่างถูกตอ้งครบถ้วน
ตามที่ก าหนดในสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

21.5 การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรอืการท าธุรกรรมเพื่อกองทรสัตข์อง
ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และผูร้บัมอบหมายรายอื่น (ถา้ม)ี เพื่อประกอบการขอมติที่
ประชมุผูถื้อหนว่ยทรสัต ์การเปิดเผยขอ้มลูของกองทรสัตต์อ่ผูล้งทนุ หรอืเมื่อ
ส านกังาน ก.ล.ต. รอ้งขอ 

22. ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง ใหท้รสัตีจดัท ารายงานเสนอตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่รู ้
หรือพึงรูถ้ึงเหตุการณ์ดังกล่าว และด าเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรือเยียวยาความ
เสยีหายที่เกิดขึน้แก่กองทรสัตต์ามที่เห็นสมควร  

23. ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้รสัตีเขา้จัดการกองทรสัต์
ตามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัยัง้ หรือจ ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายอย่างรา้ยแรงต่อ
ประโยชนข์องกองทรสัตห์รอืผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยรวม และด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่
ที่ระบุไวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัตแ์ละพ.ร.บ. ทรสัต ์ในการจดัใหม้ีผูจ้ดัการกองทรสัตร์าย
ใหม่ทรสัตีที่เขา้จัดการกองทรสัตจ์ะมอบหมายใหบุ้คคลอื่นจัดการกองทรสัตแ์ทนใน
ระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี ้บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายดังกล่าวจะตอ้งปฏิบัติตามขอบเขต 
หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาก่อตัง้ทรสัต ์

24.  ในกรณีที่ทรสัตีเป็นผูถื้อหนว่ยทรสัตใ์นกองทรสัตท์ี่ตนท าหนา้ที่เป็นทรสัตี หากตอ้งมีการ
ออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อหน่วยทรสัต ์ใหท้รสัตีค  านึงถึงและรกัษา
ผลประโยชนส์งูสุดของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวมและตัง้อยู่บนหลักแห่งความซื่อสตัย์
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สจุรติและความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรอืกระทบตอ่การ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะทรสัตีของกองทรสัตด์งักลา่ว 

25. ทรสัตีตอ้งจดัใหม้ีการจดัท าทะเบียนผูถื้อหนว่ยทรสัตโ์ดยอาจมอบหมายใหน้ายทะเบยีน
หลกัทรพัยด์  าเนินการแทนไดก้ารจัดท าทะเบียนผูถื้อหน่วยทรสัตต์อ้งมีรายการอย่าง
นอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
25.1 รายละเอียดทั่วไป ประกอบดว้ย 

(1) ช่ือผูจ้ดัการกองทรสัต ์และทรสัตี 
(2) จ านวนหนว่ยทรสัต ์มลูคา่ที่ตราไว ้ทนุช าระแลว้ และวนั เดือน ปี ที่ออก

หนว่ยทรสัต ์
(3) ขอ้จ ากดัในเรือ่งการโอน (ถา้ม)ี 

25.2 รายละเอียดของผูถื้อหนว่ยทรสัตแ์ตล่ะราย ประกอบดว้ย 
(1) ช่ือ นามสกลุสญัชาติ และที่อยูข่องผูถื้อหนว่ยทรสัต ์
(2) เลขที่หนว่ยทรสัต ์(ถา้ม)ีและจ านวนหนว่ยทรสัตท์ี่ถือ  
(3) วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นหรอืขาดจากการเป็นผูถื้อหนว่ยทรสัต ์
(4) วนั เดือน ปี ท่ียกเลกิใบหนว่ยทรสัตแ์ละออกใบหนว่ยทรสัตแ์ทน (ถา้ม)ี 
(5) เลขที่ค  ารอ้งขอใหเ้ปลีย่นแปลงหรอืจดแจง้รายการในทะเบยีน(ถา้มี) 
(6) การจ าน า ปลดอายดัหนว่ยทรสัต ์ /การอายดั /เพกิถอนจ านอง (ถา้มี) 

26. ทรสัตีตอ้งจดัท าหลกัฐานแสดงสทิธิในหนว่ยทรสัตม์อบใหแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัต ์ซึง่อยา่ง
นอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้เวน้แตก่ารจดัท าหลกัฐานตามระบบของศนูย์
รบัฝากหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดโดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
26.1 มีขอ้มูลที่จ  าเป็นและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัตส์ามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน

แสดงสทิธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์และใชอ้า้งอิงต่อทรสัตี ผูจ้ดัการกองทรสัต ์และ
บคุคลอื่นได ้ 

26.2 มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เ ก่ียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี 
ผูจ้ัดการกองทรสัต ์นายทะเบียนหลกัทรพัย ์เป็นตน้ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรสัต์
สามารถติดตอ่กบับคุคลเหลา่นัน้ได ้

26.3 มีขอ้มลูที่แสดงวา่ ผูถื้อหนว่ยทรสัตไ์มส่ามารถขายคืนหรอืไถ่ถอนหน่วยทรสัตไ์ด ้
และในกรณีที่มีขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ตอ้งระบขุอ้จ ากดัสิทธิเช่นว่า
นัน้ไวใ้หช้ดัเจน 

27. ภายใต้บังคับของข้อ 26. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนายทะเบียน
หลกัทรพัยอ์อกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรสัตใ์หม่แทนหลกัฐานเก่าที่สญูหาย ลบ
เลือน หรือช ารุดในสาระส าคัญ ทรสัตีตอ้งออกหรือด าเนินการใหม้ีการออกหลกัฐาน
แสดงสทิธิในหนว่ยทรสัตใ์หแ้ก่ผูถื้อหนว่ยทรสัตภ์ายในเวลาอนัควร 

ผู้จัดการกองทรัสตแ์ละ
หน้าที่ของผู้จัดการ
กองทรัสต ์

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรสัตต์ามที่ไดร้บัมอบหมายจากทรสัตีดงัต่อไปนี ้โดย
KERM และ BBLAM จะร่วมกันรับผิดชอบหน้าที่ของผูจ้ัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับ
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มอบหมายจากทรสัตีภายใตส้ญัญาก่อตัง้ทรสัต ์และสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต  ์
1. ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในการดูแลจัดการ

กองทรสัตใ์นส่วนที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน 
เปลีย่นแปลงและก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทรสัต ์การเขา้ท าสญัญา และการ
ด าเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรสัต ์รวมทัง้การจดัท าและเปิดเผยข้อมลูของกองทรสัต ์
และการน าสง่ขอ้มลูใหแ้ก่ทรสัตี ซึง่รวมถึงขอ้มลูตามที่ก าหนดในมาตรา 56 และมาตรา 
57 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพย ์ทั้งนีด้ังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 5 และ
ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเท่าที่สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดร้ะบุ
ไว ้ 

2. ผู้จัดการกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นรับด าเนินการในงานที่อยู่ในความ
รบัผิดชอบของตนแทนตนได ้โดยตอ้งแสดงขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูร้บัด าเนินการ
ดงักลา่วในสญัญาที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะตอ้งคดัเลือกผูร้บัด าเนินการ
ดว้ยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทัง้ก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผูร้บั
ด าเนินการดว้ย โดยการมอบหมายใหบ้คุคลอื่นด าเนินการแทนนัน้จะตอ้งไมข่ดัหรอืแยง้
กบักฎหมายหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งอยา่งมีนยัส าคญั  

3. ผูจ้ัดการกองทรสัตส์ามารถเบิกจ่ายทรพัยส์ินของกองทรสัตไ์ด ้เฉพาะกรณีที่เป็นการ
เบิกจ่ายจากบญัชีด าเนินงานของกองทรสัตภ์ายใตว้งเงินที่ไดร้บัการอนมุตัิจากทรสัตี 
และใหผู้จ้ดัการกองทรสัตจ์ดัท าและจดัสง่รายงานการเบิกจ่ายใหแ้ก่ทรสัตีเพื่อใหท้รสัตี
สามารถตรวจสอบรายการดงักล่าวและสั่งจ่ายไดภ้ายในระยะเวลา 5 (หา้) วนัท าการ 
นบัจากวนัท่ีผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ดัสง่รายงานดงักลา่วใหแ้ก่ทรสัตี 

4. เมื่อมีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรสัต ์ผูจ้ัดการกองทรสัตท์ี่ถือหน่วยทรสัตต์อ้งใชส้ิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะที่ เ ช่ือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือ
หนว่ยทรสัตโ์ดยรวม 

5. ในการด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม
หลกัการด าเนินธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้
5.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรูค้วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้วยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยต้องปฏิบัติต่อผู้ถือ
หน่วยทรสัตอ์ย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชนท์ี่ดีที่สดุของผูถื้อหน่วยทรสัตโ์ดยรวม 
รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตั้งทรัสต์ฉบับนี ้สัญญา
แต่งตัง้ผูจ้ัดการกองทรสัต ์วตัถุประสงคใ์นการจัดตัง้กองทรสัต ์และมติของผูถื้อ
หนว่ยทรสัต ์

5.2 ด ารงเงินทนุใหเ้พียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจและความรบัผิดชอบอนัอาจเกิดขึน้จาก
การปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัตไ์ดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

5.3 เปิดเผย ใหค้วามเห็น หรอืใหข้อ้มลูที่มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอใน
การตดัสินใจลงทุนของผูล้งทนุ โดยขอ้มูลดงักลา่วตอ้งสื่อสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่
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บิดเบือน และไมท่ าใหส้  าคญัผิด 
5.4 ไม่น าข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่

เหมาะสมเพื่อตนเอง หรือท าใหเ้กิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรสัต ์

5.5 ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และใน
กรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนเ์กิดขึน้ ตอ้งด าเนินการใหม้ั่นใจไดว้า่ผูล้งทนุ
ไดร้บัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสม 

5.6 ปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัย ์พ.ร.บ. ทรสัต ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกับการ
ด าเนินการของกองทรสัต ์ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพท่ีก าหนดโดยสมาคมที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัทรพัย ์หรอืองคก์รที่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ส  านกังาน ก.ล.ต. ยอมรบั โดยอนุโลม และไม่สนบัสนุน สั่ง
การ หรือใหค้วามร่วมมือแก่บคุคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนด
ดงักลา่ว 

5.7 ใหค้วามรว่มมือในการปฏิบตัิหนา้ที่ของทรสัตี หรอืส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มลูที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การบริหารจดัการกองทรสัตอ์ย่างมีนยัส าคญั 
หรอืขอ้มลูอื่นท่ีควรแจง้ใหท้ราบ 

6. ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อกองทรสัต ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนีด้ว้ย 
6.1 ด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสงัหาริมทรพัย ์หรือการเขา้

ท าสญัญาที่เก่ียวเนื่องกบัอสงัหารมิทรพัย ์เพื่อกองทรสัตเ์ป็นไปอยา่งถกูตอ้งและมี
ผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย 

6.2 ด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์องกองทรสัตเ์ป็นไป
อยา่งเหมาะสม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(1) การประ เมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ก่อนรับเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ หรือก่อนลงทุน
เพิ่มเติมในอสงัหารมิทรพัยด์งักลา่วเพื่อกองทรสัต ์แลว้แตก่รณี 

(2) การวิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า Due Diligence) อสงัหารมิทรพัย ์ตลอดจนการประเมินความเสีย่ง
ดา้นตา่ง ๆ ที่อาจเกิดจากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ ๆ พรอ้มทัง้จดัให้
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วย ทั้งนี ้ ความเสี่ยงดังกล่าว ให้
หมายความรวมถึงความเสี่ยงที่เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาหรือก่อสร้าง
อสงัหาริมทรพัย ์(ถ้ามี) เช่น ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการก่อสรา้งล่าช้า 
และการไมส่ามารถจดัหาประโยชนจ์ากอสงัหารมิทรพัยไ์ด ้เป็นตน้ 

7. ผูจ้ัดการกองทรสัตต์้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่ก าหนดในสัญญา
ก่อตัง้ทรสัตฉ์บบันี ้
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8. ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ที่ปรึกษาเพื่อใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัยแ์ละการจดัการอสงัหาริมทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทรสัตต์อ้งแต่งตัง้ที่ปรกึษา
ที่ไมม่ีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นที่ปรกึษา แต่เมื่อปรากฏว่าที่
ปรกึษาดงักลา่วเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีใหผู้จ้ดัการกองทรสัตป์ฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ด าเนินการใหท้ี่ปรกึษาแจง้การมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่พิจารณา  
(2) มิให้ที่ปรึกษาผู้ที่มีส่วนไดเ้สียในเรื่องที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้มเขา้รว่มพิจารณาในเรือ่งนัน้ 
9. ใหผู้จ้ัดการกองทรสัตเ์ป็นผูจ้ัดท าและรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 
51/2555 และประกาศอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม และส่งรายงาน
ดงักลา่วตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. หรอืหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ดงันี ้

(1) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรสัต ์โดยใหเ้ป็นไปตามแบบ 

56-REIT 

(2) งบการเงินของกองทรสัต ์โดยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดตาม

กฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี  

(3) รายงานประจ าปี โดยมีขอ้มูลอย่างนอ้ยตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศที่ 

ทจ. 51/2555  

(4) รายงานขอ้มูลเก่ียวกับกองทรสัต ์ไดแ้ก่ รายงานมูลค่าทรพัยส์ินสทุธิของ

กองทรสัตแ์ละมูลค่าหน่วยทรัสต์ รายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง

อสงัหารมิทรพัย ์หรอืสทิธิการเช่า หรอืสทิธิการเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย ์และ

ในกรณีที่กองทรสัตม์ีการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยท์ี่ยงัก่อสรา้งไม่แลว้เสร็จ 

ใหจ้ดัท าและสง่รายงานความคืบหนา้ของการก่อสรา้งอสงัหาริมทรพัยด์ว้ย 

รายงานมลูคา่ที่ตราไวข้องหนว่ยทรสัตภ์ายหลงัจากการลดทนุช าระแลว้ 

10. ในกรณีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส  านกังาน ก.ล.ต. และ/หรือ  หน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจ
ตามกฎหมาย ไดแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สั่งการ เห็นชอบ และ/
หรอืผอ่นผนัเป็นอยา่งอื่น ผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใชจ้่ายจากกองทรสัตห์รือจากผูถื้อ

หน่วยทรัสต์จะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี ้ค่าธรรมเนียมและ

คา่ใชจ้่ายดงักลา่ว ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรอืภาษีอื่นใดในท านองเดียวกนั 
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