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สชุาติ เจียรานสุสติ 
ประธานบริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จํากดั 
ผู้จดัการกองทรัสต์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

สารบญั 
 

 การวิเคราะห์และคําอธิบายของผู้จดัการกองทรัสต์         1 

1. กองทรัสต์             9 
2. ทรัสตี            10 
3. โครงสร้างของกองทรัสต์          12 
4. ผู้จดัการกองทรัสต์           13 
5. นโยบายการลงทนุของกองทรัสต์         88 
6. เหตกุารณ์สําคญัเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทรัสต์ในรอบปีบญัชีนัน้     93 
7. รายละเอียดทรัพย์สินท่ีลงทนุ          94 
8. รายละเอียดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุหรือจําหน่ายในรอบปีนัน้                 112 
9. นโยบายการกู้ ยืมเงิน และข้อมลูการกู้ ยืมเงิน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชีนัน้                113 
10. ภาพรวมของภาวะอตุสาหกรรมของธุรกิจการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีลงทนุและแนวโน้มของ

ธุรกิจในอนาคต                      126 
11. ข้อมลูเก่ียวกบัการประกนัรายได้และผู้ประกนัรายได้                  145 
12. ข้อจํากดัในการจดัสรรหน่วยทรัสต์                    145 
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และข้อจํากดั                  147 
14. คา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต์                    150 
15. รายงานความเห็นของทรัสตี                     181 
16. ข้อมลูการทําธุรกรรมระหวา่งกองทรัสต์กบัผู้จดัการกองทรัสต์ หรือทรัสตี หรือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผู้จดัการ

กองทรัสต์ หรือทรัสตี และความเห็นของผู้จดัการกองทรัสต์                 182 
 
เอกสารแนบ                      195 
งบการเงิน 



 

 

การวิเครา

ฐ

แลนด์ ไพร

วนัท่ี 31 ธั

ทัง้นี ้สามา

จากตารา

โครงการเม

การรับรู้รา

เมอร์คิวร่ี 

ผา่นการถื

รายได ้ค ่าเช่าแ

รายได ้เงินปัน

รายได ้ดอกเบี้

รวมรายได้ท ัง้

าะห์ฐานะทางก

านะทางการเ ิ

ร์ม พร็อพเพอ

นัวาคม 2559

ารถสรุปสาระส

งดังกล่าวข้า

มอร์ควิร่ี ทาวเ

ายได้ค่าเช่าแล

ทาวเวอร์ และ

อหุ้นของบริษัท

และค ่าบริการ

ผลจากบริษัทย่อย

ี้ยร ับ

หมด

 

การเงนิและผ

งินและผลการ

ร์ตี ้(“กองทรัส

9  

สําคญัของฐาน

งต้น พบว่ารา

เวอร์ และเอ็กเ

ละค่าบริการ ร

ะรับรู้รายได้เงิ

ัท เอ็กเชน ทา

  

  

  

  

ลการดาํเนินง

รดําเนินงานข

สต์”) สําหรับร

นะทางการเงิน

ายได้ท่ีแสดงบ

ชน ทาวเวอร์ 

รวมถึงรายได้

นปันผลรับจา

วเวอร์ จํากดั  

งบการเงินรวม

161,865,               

                          

1,925,                  

163,790,                   

 
งาน 

องทรัสต์เพ่ือก

ะยะเวลาตัง้แ

นและผลการดํ

บนงบการเงิน

แตห่ากเป็นรา

ดอกเบีย้รับจา

ากบริษัทย่อยอ

 

ร้อยละของร

009

- 

953

962

การลงทุนในอ

แต่วนัท่ี 11 ตลุ

ดําเนินงานของ

นรวมนัน้เป็นร

ายได้ท่ีแสดงบ

ากการท่ีกองท

อนัเน่ืองมาจา

รายได้ทัง้หมด ง

98.82%

0.00%

1.18%

100.00%

อสงัหาริมทรัพ

ลาคม 2559 (ว

งกองทรัสต์ได้ด

รายได้ท่ีมาจา

บนงบการเงินเฉ

ทรัสต์เข้าลงทนุ

ากการท่ีกองท

งบการเงินเฉพาะ

59,500,132

33,700,000

8,639,194

101,839,326

พย์และสิทธิกา

วนัจดัตัง้กองท

ดงัตอ่ไปนี ้

ากการดําเนิน

ฉพาะกิจการน

นสิทธิการเช่า

รัสต์เข้าลงทนุ

  ร้อยละของรายไดท้

 

1 

ารเช่าไทย

ทรัสต์) ถึง

 

นงานของ

นัน้จะเป็น

าโครงการ

นทางอ้อม

ทัง้หมด

58.43%

33.09%

8.48%

100.00%



 

 

จากกราฟ

ลงทนุทัง้ห

คดิเป็นร้อ

คิดเป็นร้อ

ลงทนุในวั

ผลการดํา

และเข้าลง

พบว่าอัตร

เอ็กเชน ท

 

 

 

 20,0

 40,0

 60,0

 80,0

 100,0

 120,0

 140,0

 160,0

 180,0

แท่งแสดงประ

หมดประมาณ

ยละ 58.43 ขอ

ยละ 33.09 แ

นัท่ี 21 ตลุาคม

เนินงานดงักล

งทนุทางอ้อมผ

ราการเช่าเฉลี

าวเวอร์นัน้อยู่

 ‐

000,000

000,000

000,000

000,000

000,000

000,000

000,000

000,000

000,000

 

ะเภทของรายไ

 101.84 ล้าน

องรายได้จากก

และรายได้ดอก

ม 2559 ซึง่ทํา

ลา่วข้างต้นนัน้

ผ่านการถือหุ้น

ลี่ยของโครงก

ท่ีร้อยละ 98  

98.82%

58.4

ได้จากการลงท

นบาท โดยแบ่ง

การลงทนุทัง้ห

กเบีย้รับประม

าให้มีรายได้จา

น มาจากการท่ี

นของบริษัท เอ็

ารเมอร์คิวร่ี ท

43%

 

ทนุในงบการเงิ

งเป็นรายได้จา

หมด รายได้เงิน

มาณ 8.64 ล้า

ากการดําเนินง

กองทรัสต์เข้า

อ็กเชน ทาวเว

ทาวเวอร์อยู่ที

33.09%

งินเฉพาะกิจกา

ากค่าเช่าและ

นปันผลรับจาก

นบาท คิดเป็น

งานรวมทัง้สิน้

าลงทนุในสิทธิ

อร์ จํากดั ทัง้นี

ท่ีร้อยละ 90 ใ

1.18%

าร พบวา่ กอง

ค่าบริการประ

กบริษัทย่อยจํ

นร้อยละ 8.48

น 72 วนั   

ธิการเช่าโครงก

นี ้การเข้าลงทุ

ในขณะท่ีอัตร

%
8.48%

งทรัสต์มีรายได

ะมาณ 59.50 

านวน 33.70 

8 ทัง้นี ้กองทรั

การเมอร์คิวร่ี  

ทนุในทัง้ 2 โคร

าการเช่าของ

งบการเงินร

งบการเงินเฉ

 

2 

 

ด้จากการ

 ล้านบาท 

 ล้านบาท 

รัสต์ได้เข้า

 ทาวเวอร์ 

รงการนัน้ 

โครงการ      

วม

ฉพาะ



 

 

ในช่วงเดีย

จากตาราง

งบการเงิน

ในขณะท่ีบ

รายการค่

งบการเงิน

โครงการเม

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนเช่าแ

ค ่าธรรมเนี

ค ่าใช้จ่ายรอ

ต้นทุนทางก

ค่าใช้จ่ายอืน่

ค ่าใช้จ่ายภา

รวมค่าใช้จ่า

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

 35,00

 40,00

 45,00

 50,00

ยวกนั กองทรัส

งดงักล่าวข้าง

นเฉพาะกิจการ

บริษัท เอ็กเชน

่าใช้จ่ายอันเกี

นรวม ในขณะ

มอร์ควิร่ี ทาวเ

และบริการ 

ยมที่เกี่ยวข้อง 

อการตดับญัชีตดัจาํ

การเงิน 

นๆ  

าษีเงินได ้

ายท ัง้หมด 

44.60%

3

 ‐

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

00,000

 

สต์มีคา่ใช้จ่าย

งต้น พบว่าคว

รนัน้ จะเป็นค่

น ทาวเวอร์ จํา

ก่ียวกับข้องกั

ะท่ีงบการเงิน

เวอร์และคา่ใช้

หน่าย 

% 

17.79%
34.15%

24.

ทัง้สิน้ ดงันี ้

ามแตกต่างท่ี

าใช้จ่ายภาษีเ

ากดันัน้มีหน้า

กับการดําเนิน

เฉพาะกิจการ

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

งบการเงินรวม

44,20                  

17,629                  

8,609                   

15,49                  

3,779                   

9,384                   

99,096                      

8.69%

1
.13%

14.28%

 

เห็นได้ชดัของ

เงินได้ เน่ืองจา

ท่ีในการเสียภ

นงานของบริษั

รนัน้จะแสดงเ

องในการบริหา

ม ร้อยละของค

1,630

9,192

9,967

1,316

9,740

4,983

6,828

15.63%

3

%

25.7%

งรายการค่าใช้

ากกองทรัสต์ไ

ภาษีเงินได้นิติ

ษัท เอ็กเชน ท

เพียงค่าใช้จ่า

ารจดัการกองท

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

44.60%

17.79%

8.69%

15.63%

3.81%

9.47%

100.00%

.81%

9.47

1.74%

ช้จ่ายท่ีแสดงบ

ได้รับการยกเว้

บคุคลตามกฎ

ทาวเวอร์ จําก

ยท่ีเก่ียวข้องก

ทรัสต์เท่านัน้ 

งบการเงินเฉพาะ

20,586,218

14,545,926

8,609,967

15,491,317

1,048,960

60,282,388

7%
งบ

งบ

บนงบการเงิน

ว้นภาษีเงินได้น

ฎหมาย นอกจ

กัดนัน้จะถูกร

กับการดําเนิน

 ร้อยละของค่าใช้จ่า

8

6

7

7

0

-

8

บการเงินรวม

บการเงินเฉพาะ

 

3 

 

นรวม และ  

นิติบคุคล

จากนีย้งัมี

รวมอยู่ใน      

นงานของ

 

ายทัง้หมด 

34.15%

24.13%

14.28%

25.70%

1.74%

0.00%

100.00%

     



 

 

จากกราฟ

มีคา่ใช้จ่าย

ละ  34.1

ค่าธรรมเนี

รวมทัง้สิน้

8.61 ล้าน

ประมาณ 

ค่าธรรมเนี

(วนัจดัตัง้ก

31 ธนัวาค

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ต้นทุนการให้เช

ค่าใช้จ่ายรอกา

ต้นทุนทางการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายภาษีเ

รวมค่าธรรมเนี

มูลค ่าทร ัพยสิ์น

ค ่าธรรมเนียม

แท่งแสดงประ

ยรวมประมาณ

5 ของค่าใช้

นียมทรัสตี ค่า

นประมาณ 1

นบาท คิดเป็น

15.49 ล้านบา

นียมและค่าใช้

กองทรัสต์) ถึง

คม 2559 นัน้ส

ผู้จดัการกองทร ัสต ์

ทร ัสต ี

นายทะเบียน

ผู้บริหารอสงัหาริมท

วิชาชีพ

ช่าและบริการ

ารตดับญัชีตดัจาํหน่า

รเงิน 

 

เงินได ้

นียมและค ่าใช้จ่ายท ัง้

นสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนั

มและค ่าใช้จ่ายที่เรีย

 

ะเภทของคา่ใช้

ณ 60.28 ล้านบ

ช้จ่ายรวม  ค่า

าธรรมเนียมน

4.54 ล้านบา

นร้อยละ 14.2

าท คดิเป็นร้อย

ช้จ่ายท่ีเกิดขึน้

งวนัท่ี 31 ธันว

สามารถสรุปสา

ทร ัพย ์

าย 

ัง้หมด

นวาคม 2559

กเกบ็จากกองทร ัสต ์

ช้จ่ายของกองท

บาท โดยแบง่

าธรรมเนียม

นายทะเบียน 

าท คิดเป็นร้อ

28 ต้นทุนทา

ยละ 25.7 และ

นจริงท่ีเรียกเก็

วาคม 2559 เ

าระสําคญัได้ด

6,549,292        

4,303,821        

436,401           

5,648,290        

691,388           

44,201,630       

8,609,967        

15,491,316       

3,779,740        

9,384,983        

99,096,828        

5,539,805,605   

์ งบการเงินรวม

 
ทรัสต์ตามท่ีป

เป็นต้นทนุเช่า

มท่ี เ ก่ียวข้อง  

ค่าธรรมเนียม

ยละ 24.13 

งการเงิน อัน

ะคา่ใช้จ่ายอ่ืน

็บจากกองทรั

เม่ือเปรียบเทีย

ดงัตอ่ไปนี ้

เรียกเก็บจริง%

0.12%

0.08%

0.01% ต

0.10%

0.01% ต

0.80% ต

0.16% ต

0.28% ต

0.07% ต

0.17% ต

1.79%

ร้อยละของมูลค่าทร

รากฏในงบกา

าและบริการป

 อันได้แก่  ค่

มผู้บริหารอสงั

ค่าใช้จ่ายรอ

นได้แก่ดอกเบี ้

นๆ ประมาณ 1

รัสต์ สําหรับรอ

ยบกับมลูค่าท

เพดาน%

2.00%

1.00%

ตามที่จ่ายจริง

2.00%

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

20.00%

5,

ร ัพยสิ์นสุทธิ งบกา

ารเงินเฉพาะกิ

ระมาณ 20.59

าธรรมเนียม

งัหาริมทรัพย์

การตัดบัญชี

บีย้เงินกู้ ยืมระ

.05 ล้านบาท

อบระยะเวลา

ทรัพย์สินสทุธิข

เรียก

6,549,292 0

4,303,821 0

436,401 0

2,806,412 0

450,000 0

20,586,218 0

8,609,967 0

15,491,317 0

1,048,960 0

- 0

60,282,388 1

516,556,938

ร้อยลรเงินเฉพาะ

จการ พบวา่ ก

9 ล้านบาท คดิ

มผู้ จัดการกอ

์ ค่าธรรมเนีย

ตัดจําหน่ายป

ยะยาวของก

ท คดิเป็นร้อยล

ตัง้แต่วนัท่ี 11

ของกองทรัสต

เก็บจริง% เพดา

0.12% 2.0

0.08% 1.0

0.01% ตามที่จ

0.05% 2.0

0.01% ตามที่จ

0.37% ตามที่จ

0.16% ตามที่จ

0.28% ตามที่จ

0.02% ตามที่จ

0.00% ตามที่จ

.09% 20.0

ละของมูลค ่าทร ัพยสิ์
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กองทรัสต์

ดเป็นร้อย

องทรัสต์ 

มวิชาชีพ     

ประมาณ      

กองทรัสต์

ละ 1.74   

1 ตลุาคม   

ต์ ณ วนัท่ี    

 

าน%

00%

00%

จ่ายจริง

00%

จ่ายจริง

จ่ายจริง

จ่ายจริง

จ่ายจริง

จ่ายจริง

จ่ายจริง

00%

นสุทธิ

  



 

 

ฐานะทาง

สินทรัพย์

จากงบกา

สาระสําคญั

- เงิ

ซึง่

- เงิ

บ ิ

- ค่

เป็

 

หนีส้ ิน  

จากงบกา

สาระสําคญั

- เงิ

- ค่

 

สินทรัพย์

จากงบกา

ตามท่ีปรา

สินทรัพย์

5,475,000

มลูคา่เพิ่ม

งการเงนิของ

์ 

รเงินเฉพาะกิจ

ญัดงันี ้

งินลงทนุในอสั

งเป็นการลงทุ

งินลงทนุในบริ

ริษัท เอ็กเชน 

าใช้จ่ายรอกา

ป็นระยะเวลา 

รเงินเฉพาะกิ

ญัดงันี ้

งินกู้ ยืมระยะย

าใช้จ่ายค้างจ่

์สุทธ ิ 

รเงินเฉพาะกิจ

ากฏในงบการ

สุทธิหรือทุนที

0,000 บาท โด

มขึน้จํานวน 41

 

กองทรัสต์ 

จการ ณ วนัท่ี 

งัหาริมทรัพย์แ

นในโครงการเ

รษัทย่อยตามม

 ทาวเวอร์ จํากั

ารตดับญัชีปร

5 ปี 

จการ ณ วนัที

าวประมาณ 2

ายประมาณ 1

จการ ณ วนัท่ี 

รเงินเฉพาะกิจ

ท่ีได้รับจากผู้ ถื

ดยสินทรัพย์สทุ

,556,938 บา

 31 ธนัวาคม 2

และสทิธิการเช

เมอร์ควิร่ี ทาว

มลูค่ายตุิธรรม

กดั 

ะมาณ 183 ล้

ท่ี 31 ธันวาคม

2,024 ล้านบา

171 ล้านบาท

31 ธนัวาคม 2

จการ กองทรัส

ถือหน่วยทรัส

ทธิ ณ วนัท่ี 3

าท ซึง่มีสาเหตุ

 

2559 กองทรัส

ช่าอสงัหาริมท

เวอร์ 

มประมาณ 4,3

ล้านบาท ซึ่งเป็

ม 2559 กองทร

ท คดิเป็นร้อย

 คดิเป็นร้อยล

2559  

สต์มีรายได้จา

สต์ ณ วันท่ี 1

1 ธนัวาคม 25

ตมุาจากการเพิ

สต์มีสนิทรัพย์ร

ทรัพย์ตามมลูค

322 ล้านบาท 

ป็นค่าใช้จ่ายใ

รัสต์มีหนีส้ินร

ยละ 87.57 ขอ

ะ 7.42 ของห

ากการลงทุนส

1  ตุลาคม 2

559 นัน้มีมลูค

พิ่มขึน้ในสนิทรั

์รวมประมาณ 

คา่ยตุธิรรมประ

 ซึง่เป็นการลง

ในการจดัตัง้ก

รวมประมาณ 

องหนีส้นิรวม 

นีส้นิรวม 

สทุธิจํานวน 4

2559 (วันจัดต

คา่เท่ากบั 5,51

รัพย์สทุธิจากก

 7,828 ล้านบ

ะมาณ 2,441 

งทนุผ่านการถื

องทรัสต์ทยอ

2,311 ล้านบ

41,556,938 บ

ตัง้กองทรัสต์

16,556,938 บ

การดําเนินงาน
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าท โดยมี

 ล้านบาท 

ถือหุ้นของ

อยตดัจ่าย

าท โดยมี

บาท ทัง้นี ้

์) จํานวน 

บาท อนัมี

น  



 

 

 

กระแสเงิ

จากงบกา

ประมาณ 

- ก

ซื ้

อ

- ก

ส

2

 

 

 

 

 

 

*สว่นต
1. คา่เสื
2. ประม

นสด 

ารเงินเฉพาะกิ

292 ล้านบาท

องทรัสต์มีเงิน

อ้เงินลงทุนใน

สงัหาริมทรัพย

องทรัสต์มีเงิน

ดรับจากการข

,023 ล้านบาท

รายได้จ

การเพ่ิม

มูลค ่าท

มูลค ่าท

 

ตา่งของรายได้
สื่อมราคาของบ
มาณการกําไร

กิจการ สําหรับ

ท โดยมีสาเหตุ

นสดสทุธิใช้ไป

นบริษัทย่อยใน

ย์และสทิธิการ

นสดสทุธิได้มา

ขายหน่วยทรั

ท 

จากการลงทุนสุ

มขึ้นในสินทร ัพ

ร ัพยสิ์นสุทธิ

ร ัพยสิ์นสุทธิ (ต

สทุธิระหวา่งง
บริษัทยอ่ยท่ีก
รสทุธิของบริษั

บปีสิน้สุดวนัที

หุลกัดงันี ้

ในกิจกรรมดํา

นวนัท่ี 21 ตลุา

รเช่าอสงัหาริม

าจากกิจกรรมจ

ัสต์จํานวน 5,

สุทธิ

พยส์ุทธิจากการ

ต่อหน่วย)

 

บการเงินรวม
องทรัสต์เข้าล

ษัทยอ่ยและกําไ

ท่ี 31 ธันวาคม

าเนินงานประ

าคม 2559 ปร

ทรัพย์ประมาณ

จดัหาเงินประ

,475 ล้านบาท

รดาํเนินงาน 

และงบการเงิน
ลงทนุ 
ไรสทุธิท่ีเกิดขึ ้

ม 2559 กองท

มาณ 7,194 ล

ระมาณ 4,32

ณ 2,441 ล้าน

ะมาณ 7,486 

ท และเงินสด

งบการเงินรว

64,694,13       

64,694,13       

5,539,805,60   

10.118             

นเฉพาะ เน่ือง

น้จริงของรอบ

ทรัสต์มีเงินสด

ล้านบาท ซึง่ส

2 ล้านบาท แ

นบาท 

ล้านบาท ซึง่ส

รับจากการกู้

ม งบการเงิน

34 41,5

34 41,5

05 5,516,5

83 10                

งมาจาก 

บระยะเวลาบญั

ดและเงินฝาก

สาเหตหุลกัเกิด

และการซือ้เงิน

สาเหตหุลกัเกิ

ยืมระยะยาวป

เฉพาะ

556,938

556,938

556,938

0.0759
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ญชี 

กธนาคาร

ดจากการ

นลงทุนใน

ดจากเงิน

ประมาณ 



 

 

อัตราส่วน

อัตราส่วน
กองทรัสต์
ภายใต้เกณ

- ก
In
วนั

- ก
แ
(I
คํ

 

ผลประโย

ในร

ดงัตารางต

วนัจ

ทัง้นี

                  
1 อตัราสว่นทาง
2 เป็นไปตามข้อ

นทางการเงนิ

นแสดงความ
์ต้องดํารงสดัส
ณฑ์ท่ีระบไุว้ใน
องทรัสต์จะต้อ

ndebtedness
นัท่ี 31 ธนัวาค
องทรัสต์จะต้อ
ละค่าใช้จ่าย
nterest Bear
านวณในรอบ

ยชน์ตอบแทน

รอบปีบญัชี 25

ตอ่ไปนี ้

จา่ยเงินประโย

27 มีนาคม

นี ้กองทรัสต์ได้

                       
การเงินคํานวณจากงบ
สญัญาท่ีกําหนดในสญั

 

นที่สาํคัญของ

สามารถในก
สว่นทางการเงิ
นสญัญา ดงัตอ่
องดํารงสถานะ
s-to-total-Ass
คม 2559 เท่าก
องดํารงสถาน
ทางการเงิน 
ring Debt to 
ปีบญัชี 25602

นของกองทรั

559 กองทรัสต

ยชน์ตอบแทน 

ม 2560 

ด้จะจ่ายเงินลด

วนัจา่ย

27 มีน

                   
บการเงินรวมซึง่เป็นไป
ญญาเงินกู้ ยืมระยะยา

งกองทรัสต์ 

การชําระหน้ี (
นตามสญัญา
อไปนี ้
ะอตัราสว่นภา
ets Ratio) 
กบัร้อยละ 24
ะอตัราสว่นหนี
ภาษี ค่าเสื่อม
EBITDA Rat
2 

ัสต์ต่อผู้ถ ือห

ต์มีรายได้จาก

 เงินประโยช

ดทนุแก่ผู้ ถือหน

ยเงินลดทนุ 

นาคม 2560 

ปตามข้อสญัญาท่ีกําหน
ว 

 

(Debt Covern
เงินกู้ ยืมระยะ

าระผกูพนัทาง
ไม่เกินร้อยละ

.961 ซึง่ยงัดําร
นีส้ินท่ีมีภาระด
มราคา ค่าตัด
tio) ไม่เกินกว่

น่วย 

การลงทนุสทุ ิ

ชน์ตอบแทน (

0.0759 

นว่ยทรัสต์ มีร

เงินแบง่ปัน

นดในสญัญาเงนิกู้ ยืมร

nant) 
ะยาว ซึง่ผู้จดัก

การเงินตอ่ทรั
ะ 35 ทัง้นีอ้ตัร
รงสถานะเป็นไ
ดอกเบีย้ตอ่กํา
ดจําหน่ายปรั
า 6 เท่า ทัง้นีอ้

ธิท่ีสามารถจ่า

(ตอ่หนว่ย) 

ายละเอียดดงั

ันสว่นทนุ (ตอ่

0.0613 

ระยะยาว 

การกองทรัสต์มี

รัพย์สนิรวมขอ
ราส่วนทางกา
ไปตามเกณฑ์
าไรจากการดํา
รับปรุงด้วยรา
อ้ตัราสว่นทาง

ายผลประโยช

รอบผลป

21 ตลุาคม 
31 ธนัว

งตารางตอ่ไปนี

อหนว่ย) 

มีอตัราสว่นทา

งกองทรัสต์ (F
รเงินดงักล่าว
์ท่ีกําหนด 
าเนินงาน ก่อน
ายการอ่ืนท่ีมิใ
งการเงินดงักล

ชน์ตอบแทนปี 

ประกอบการ 

 2559 ถึงวนัที
าคม 2559 

นี ้
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างการเงิน

Financial 
สิน้สดุ ณ 

นดอกเบีย้
ใช่เงินสด 
ลา่วจะเร่ิม

 2559 ได้

ท่ี  



 

 

แนวโน้มใ

จ

บริษัท     

ตอ่เน่ือง อั

มีปริมาณจ

อตัราพืน้ที

ทั ้

จะยังคงมุ

การตลาด

เพิ่มมากขึ ้

อย่างไรก็
พิจารณาแ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในอนาคต 

ากรายงานภ

   ซีบีอาร์อี ห ื

อนัเน่ืองมาจาก

จํากดั ผู้จดักา

ท่ีวา่งลดต่ําลงแ

ัง้นี ้ผู้จดัการก

มุ่งเน้นการบริ

ดให้เป็นไปอย

น้ด้วย โดยมีก

ตาม การคาด
และศกึษาข้อมู

 

ภาพรวมของ

รือบริษัท โจน

กปริมาณควา

ารกองทรัสต์มี

และชีใ้ห้เห็นชั

กองทรัสต์มิได้ม

หารงานท่ีมีป

ย่างต่อเน่ืองเพื

การวางแผนรอ

ดการในอนา
มลูของนกัลงทุ

งตลาดอาคา

นส์ แลง ลาซาล

มต้องการพืน้

ความเห็นว่าด้

ดัเจนวา่ภาพร

มองข้ามประเ

ประสิทธิภาพใ

พ่ือก่อให้เกิดร

องรับความเสี่ย

คตนัน้อาจไม
ทนุนัน้ถือเป็นสํ

 

รสํานักงานข

ลล์ ต่างชีใ้ห้เห็

นท่ีอยู่ในระดบั

ด้วยภาพรวมต

รวมตลาดอาค

เด็นความเสี่ยง

ในการบริหาร

รายได้อย่างส

ยงท่ีอาจเกิดขึน้

ม่เป็นไปตามที
สาํคญัตอ่การตั

ของกรุงเทพ

ห็นค่าเช่าพืน้ที

สงูกอปรกบัอุ

ตลาดท่ีเกือ้หนุ

คารสํานกังานย

งท่ีอาจเกิดขึน้

รจัดการอาคา

สม่ําเสมอ อีก

นในอนาคตคว

ท่ีผู้ จัดการกอ
ตดัสนใจลงทนุ

มหานครหล

ท่ีสํานกังานท่ีมี

ปทานท่ีจะเกิ

นนุกบัธุรกิจขอ

ยงัคงเตบิโตตอ่

นในอนาคต ดงั

ารทัง้ 2 โครง

กทัง้หาโอกาส

วบคูก่นัไป 

องทรัสต์ได้คา
น  

ลายๆ ท่ี  ไม่ว่

มีแนวโน้มเพิ่ม

ดใหม่ในปี 25

งกองทรัสต์จะ

อไปได้  

งันัน้ผู้จดัการก

การ โดยการ

สท่ีจะสร้างรา

าดการณ์ไว้ ดั
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าจะเป็น      

มขึน้อย่าง

560-2562 

ะส่งผลให้

กองทรัสต์

รวางแผน

ายได้อ่ืนๆ      

ดังนัน้การ

       

  



 

 

ท
Tha

1.  ก

1.1  ส

ช่ือกองทรั

ช่ือกองทรั

Trust  

ช่ือยอ่ 

ผู้จดัการก

ผู้บริหารอ

 

 

ทรัสตี 

ท่ีปรึกษาท

อายขุองก

ทนุจดทะเ

ประเภทขอ

1.2 วั

กองทรัสต์

โดยมีวัตถ

อสงัหาริม

วตัถปุระส

เม่ือกองท

กองทรัสต์

ทรัสต์เพ ื่อกา
ailand Prime

องทรัสต์ 

าระสาํคัญขอ

ัสต์ (ไทย) 

ัสต์ (องักฤษ) 

องทรัสต์ 

สงัหาริมทรัพย

ทางการเงิน 

องทรัสต์ 

เบียนชําระแล้ว

องกองทรัสต์ 

ัตถุประสงค์ข

ต์จดัตัง้ขึน้เพ่ือ

ถุประสงค์ใน

ทรัพย์ (Real 

งค์ในการนําห

รัสต์นําเงินท่ีไ

ต์ โดยบริษัทใน

 

รลงทุนในอส
e Property Fr

องกองทรัสต์

ทรัสต์เพ่ื

Thailand

TPRIME

บริษัท เอ

ย์ สําหรับโ

(ไทยแลน

ลาซาลล์

บริษัทหล

บริษัท แ

ไมมี่กําห

ว  5,475,0

ประเภทไ

ของกองทรัสต

ประโยชน์ในก

นการออกและ

Estate Inve

หน่วยทรัสต์เข้า

ได้จากการเสน

นฐานะผู้จัดก

สังหาริมทรัพ
reehold and 

์ 

อการลงทนุใน

d Prime Pro

E 

อสซีซีพี รีทส์ จํ

โครงการเอ็กเ

นด์) จํากดั แล

ล์ แมนเนจเม้น

ลกัทรัพย์จดักา

กรนท์ ธอนตนั

หนดอาย ุ

00,000.00 บา

ไมรั่บซือ้คืนหน

ต์  

การดําเนินธุรก

ะเสนอขายห

estment Tru

าจดทะเบียนใ

นอขายหน่วยท

ารกองทรัสต์จ

 
ย์และสิทธ ิกา
Leasehold R

นอสงัหาริมทรัพ

operty Freeh

จํากดั 

เชน ทาวเวอร์

ละ สําหรับโคร

นท์ จํากดั 

ารกองทนุ กสกิ

น เซอร์วิสเซส 

าท 

น่วยทรัสต์จาก

กรรมในตลาด

หลักทรัพย์ปร

ust : REIT) 

ในตลาดหลกัท

ทรัสต์และเงิน

จะนําทรัพย์สิ

ารเช่าไทยแล
Real Estate In

ัพย์และสทิธิก

old and Lea

ร์ ได้แก่ บริษัท

รงการเมอร์คิว

กรไทย จํากดั 

จํากดั 

กผู้ ถือหน่วยทรั

ดทนุตามท่ีคณ

ระเภทหน่วย

 เพ่ือเสนอขา

ทรัพย์แห่งประ

นกู้ ยืมไปลงทนุ

สินหลกัดงักล่า

ลนด์ ไพร์ม พ
nvestment T

ารเช่าไทยแลน

asehold Rea

ท ซีบีเอ็ม แฟ

วร่ี ทาวเวอร์ ไ

 

รัสต์ 

ณะกรรมการ ก

ทรัสต์ของทรั

ายตามประกา

เทศไทย  

นในทรัพย์สินห

าวไปหาผลปร

พร็อพเพอร์ตี ้
rust (TPRIM

นด์ ไพร์ม พร็อ

al Estate Inv

ฟซิลิตีส์้ แมนเ

ด้แก่ บริษัท โจ

ก.ล.ต. ประกา

รัสต์เพ่ือการ

าศ ทจ. 49/25

หลกัของกองท

ระโยชน์โดยก
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 ้
E) 

อพเพอร์ตี ้

vestment 

เนจเม้นท์ 

จนส์ แลง 

ศกําหนด 

ลงทุนใน

55 และมี

ทรัสต์แล้ว 

การให้เช่า 



 

 

และ/หรือใ

ดงักล่าวด้

และคา่บริ

ซาลล์ แมน

เวอร์และโ

บริษัทจะอ

เง่ือนไขแห

ของสํานกั

กองทรัสต์

เหตอุนัคว

2   ทรั

2.1 ข้อ

ช่ือ 

ท่ีอย

 

ประ

โทร

โทร

Ho

2.2 หน้

ทรัส

ควา

ตาม

หน่

ให้บริการพืน้ที

้วย รายได้ท่ีก

การ โดยจะแต

นเนจเม้นท์ จํา

โครงการเมอร์คิ

อยู่ภายใต้การ

ห่งสญัญาแตง่

กงาน ก.ล.ต. 

ต์เพ่ือประกอบ

รสงสยัวา่จะนํ

ัสต  ี

มูลท ั่วไปของ

  

ยู ่   

  

ะเภทธุรกิจ 

รศพัท์   

รสาร   

mepage 

น้าท ี่และความ

สตีมีหน้าท่ีใน

ามชํานาญ โด

มกฎหมายท่ีเ

วยทรัสต์ และ

 

ท่ีของอสงัหาริ

องทรัสต์จะได้

ตง่ตัง้บริษัท ซี

ากดั ให้เป็นผู้บ

คิวร่ี ทาวเวอร์

ควบคมุและกํ

ตัง้ผู้จดัการกอ

และตลาดหลั

ธุรกิจเอง อีกท

นําอสงัหาริมทร

งทรัสต  ี

บริษ

400

เขต

บริษ

0-2

0-2

  

มรับผิดชอบใ

นการจดัการกอ

ยปฏิบตัติอ่ผู้ รั

เก่ียวข้อง สญั

ะข้อผกูพนัท่ีได้

ริมทรัพย์ ตลอ

ด้รับจากการดํ

บีเอ็ม แฟซิลตีิ

บริหารอสงัหา

ร์ ตามลําดบั เพ

ากบัดแูลโดยท

องทรัสต์ ตลอด

ลกัทรัพย์กําหน

ทัง้กองทรัสต์จ

รัพย์นัน้ไปใช้ป

ษัท หลกัทรัพย

0/22 อาคารธน

ตพญาไท กรุงเ

ษัทหลกัทรัพย์

2673-3999 

2673-3988 

www.ka

ในการเป็นทรั

องทรัสต์ด้วยค

รับประโยชน์อ

ญญาก่อตัง้ทรัส

ให้ไว้เพิ่มเตมิ

 
อดจนการให้บ

ดําเนินการจดัห

ตีส์้ แมนเนจเม้

าริมทรัพย์ (Pro

พ่ือจดัการดแูล

ทรัสตี เพ่ือให้ก

ดจนหลกัเกณฑ

นด ทัง้นี ้กองท

จะไม่นําอสงัห

ประกอบธุรกิจท

ย์จดัการกองทุ

นาคารกสกิรไ

เทพมหานคร 

ย์จดัการกองทนุ

asikornasset.

รัสต  ี  

ความซื่อสตัย์

ย่างเป็นธรรม

สต์ วตัถุประส

แก่ผู้ ถือหน่วยท

บริการท่ีเก่ียวเ

หาผลประโยช

ม้นท์ (ไทยแลน

operty Mana

ลทรัพย์สินหลั

การดําเนินงาน

ฑ์ท่ี พ.ร.บ. ทรั

ทรัสต์จะไม่ดํา

หาริมทรัพย์ขอ

ท่ีขดัตอ่ศีลธรร

ทนุ กสกิรไทย จ

ไทย ชัน้ 6 ถนน

10400 

นและทรัสตี 

.com 

์สจุริตและระม

เพ่ือประโยชน์

สงค์ในการจดั

ทรัสต์ (ถ้ามี)  

เน่ืองกับการใ

ชน์จากอสงัหา ิ

นด์) จํากดั และ

ager) สําหรับ

ลกัของกองทรัส

นของบริษัทเป็

รัสต์ รวมทัง้ปร

าเนินการในลั

องกองทรัสต์อ

รมหรือไมช่อบ

จํากดั 

นพหลโยธิน แ

มดัระวงัเย่ียงผ

น์สงูสดุของผู้ รับ

ดตัง้กองทรัสต์

 

ให้เช่า และ/หรื

าริมทรัพย์ ได้แ

ะ บริษัท โจนส

บโครงการเอ็ก

สต์ การดําเนิน

ป็นไปตามข้อต

ระกาศอ่ืนๆ ท่ี

ลกัษณะใดท่ีเป็

ออกให้เช่าแก่บ

บด้วยกฎหมาย

แขวงสามเสนใ

ผู้ มีวิชาชีพ รว

บประโยชน์ แล

ต์ มติของท่ีปร
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รือบริการ

แก่ ค่าเช่า

ส์ แลง ลา

กเชน ทาว

นงานของ

ตกลงและ

เก่ียวข้อง

ป็นการใช้

บุคคลท่ีมี

ย 

น  

วมทัง้ด้วย

ละเป็นไป

ะชุมผู้ ถือ



 

 

อนึ่

กอง

เรีย

เป็น

ได้ท

ประ

หน้

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

 

ง การปฏิบัติ

งทรัสต์ไม่ว่าก

กค่าตอบแทน

นธรรมและได้เ

ทราบข้อมลูดงั

ะกาศและหลกั

าท่ีของทรัสตีต

ตดิตาม ดู

ทรัสต์และ

รายงานต่

เกิดขึน้แก่

จนก่อให้เกิ

เ ข้า ร่วมป

ผู้ ถือหน่วย

สญัญาก่อ

วา่การดําเ

เก่ียวข้อง 

จดัการกอ

ตอ่ประโยช

หน้าท่ีได้ ร

จดัทําราย

แสดงควา

อย่างไรสอ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ีย

 

หน้าท่ีของทร

การกระทํานัน้

นในการทําหน้

เปิดเผยข้อมลู

งกลา่วมิได้แสด

กเกณฑ์ท่ีเก่ียว

ตามท่ีได้กําหน

แลและตรวจส

กฎหมายท่ีเก่ีย

อสํานกังาน ก

กองทรัสต์ตา

กิดความเสียห

ประชุมในกา

ยทรัสต์ ทรัสตีจ

อตัง้ทรัสต์ หรือ

เนินการดงักลา่

งทรัสต์ตามค

ชน์ของกองทรั

รวมทัง้มีอํานา

งานเสนอต่อ

มเห็นเก่ียวกบั

อดคล้องกับข้อ

ยวข้องหรือไม ่ 

รัสตี ให้ทรัสตี

จะเป็นไปเพ่ือ

น้าท่ีเป็นทรัสตี

ท่ีเก่ียวข้องให้

ดงการคดัค้าน

วข้องของคณะ

นดไว้ในสญัญา

สอบให้ผู้จดักา

ยวข้อง 

ก.ล.ต. รวม

มท่ีเห็นสมคว

หายแก่กองทรัส

รประชุมผู้ ถื

จะต้องตอบข้อ

อกฎหมายท่ีเกี

าวไม่สามารถ

วามจําเป็นเพ่ื

รัสต์หรือผู้ ถือห

จในการจดัให้

ผู้ ถือหน่วยทรั

บการปฏิบตัิงา

อกําหนดแห่ง

 

 
ตีงดเว้นการก

อประโยชน์ของ

ตี หรือทรัสตีแส

ห้ผู้ ถือหน่วยทรั

น ทัง้นี ้การเปิด

ะกรรมการ ก.ล

าก่อตัง้ทรัสต์ ไ

ารกองทรัสต์บ ิ

ตลอดจนดําเ

วร กรณีท่ีผู้จดั

สต์ หรือไมป่ฏิ

อหน่วยทรัส

อซกัถาม และใ

ก่ียวข้องหรือไม

กระทําได้ หาก

พ่ือปอ้งกนั ยบั

หน่วยทรัสต์โด

ห้มีผู้จดัการกอ

รัสต์พร้อมกับร

านของผู้จดักา

สญัญาก่อตัง้

กระทําการอัน

งทรัสตีเองหรื

สดงให้เห็นได้

รัสต์ทราบก่อน

ดเผยข้อมลูแล

ล.ต. และสํานกั

ได้แก่ 

ริหารจดัการก

เนินการแก้ไข 

ดการกองทรัส

บตัหิน้าท่ีตาม

ต์ทุกครั ง้  โด

ให้ความเห็นเกี

ม่ รวมทัง้ทกัท้

กไม่เป็นไปตา

ยัง้ หรือจํากดั

ยรวม กรณีท่ีผ

งทรัสต์รายให

รายงานประจํ

ารกองทรัสต์ใน

งทรัสต์ รวมทัง้

นเป็นการขัด

รอประโยชน์ขอ

ด้ว่าได้จดัการก

นเพียงพอแล้ว 

ละการคดัค้าน

กังาน ก.ล.ต. 

กองทรัสต์ให้เป็

 ยบัยัง้ หรือเยี

ต์กระทําการ 

มสญัญาและก

ดยหากต้องมี

ก่ียวกบัการดํา

้วงและแจ้งให้

ามสญัญาก่อตั

ดมิให้เกิดความ

ผู้จดัการกองท

หม ่

จําปีของกองท

นการบริหารจั

ัง้กฎหมาย ปร

แย้งกับประโ

องผู้ อ่ืน เว้นแต

กองทรัสต์ในลั

 โดยผู้ ถือหน่ว

นดงักลา่วให้เป็

ป็นไปตามสญั

ยียวยาความเ

 หรืองดเว้นกร

กฎหมายท่ีเก่ีย

มีการขอมติที

าเนินการว่าเป็

ห้ผู้ ถือหน่วยทรั

ตัง้ทรัสต์หรือก

มเสียหายอย่า

ทรัสต์ไม่สามา

รัสต์ โดยทรัส

จดัการกองทรัส

ระกาศ และข้
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ยชน์ของ

ต่เป็นการ

ลกัษณะท่ี

วยทรัสต์ท่ี

ป็นไปตาม

ญาก่อตัง้ 

เสียหายท่ี

ระทําการ  

วข้อง 

ท่ีประชุม      

ป็นไปตาม

รัสต์ทราบ

ฎหมายท่ี

างร้ายแรง

รถปฏิบตัิ

สตีจะต้อง

สต์ว่าเป็น

อกําหนด   

              



 

 

ทัง้นี

ในส

2.3     ค่า

ค่า

ภาษีมลูค่า

ต้องไมน้่อ

3. โคร

 

 

นี ้ผู้ ถือหน่วยท

สญัญาก่อตัง้ท

าธรรมเนียมที

ธรรมเนียมที

าเพิ่ม ภาษีธุรกิ

ยกวา่ 17 ล้าน

รงสร้างของก

 

ทรัสต์สามารถด

ทรัสต์ 

ที่ได้รับจากก

ท่ีได้รับจากก

กิจเฉพาะหรือ

นบาทตอ่ปี 

กองทรัสต์ 

โครงสร้า

ดรูายละเอียด

ารทาํหน้าท ี่เ

ารทําหน้าท่ี

อภาษีอ่ืนใดใน

างของกองทรัส

 
เก่ียวกบัขอบเ

เป็นทรัสต  ี

เป็นทรัสตีไม

นทํานองเดียวก

สต์ สามารถแส

เขตอํานาจหน้

ม่เกิน  0.40%

กนั) ของมลูค่า

สดงเป็นแผนภ

น้าท่ีและความร

% ต่อปี  (อัตร

าทรัพย์สินรวม

ภาพได้ดงัตอ่ไป

รับผิดชอบของ

ราดังกล่าวยั

มของกองทรัส

ปนี ้
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งทรัสตีได้ 

ยังไม่รวม

สต์แตท่ัง้นี ้

 



 

 

4.  ผู้จ ั

4.1 ข้อ

บ ิ

จดทะเบีย

บาท แบง่อ

หน้าท่ีบริห

ร้อยละ 99

ข้อมูลทา

ชื่อบริษัท

เลขทะเบี
วันท ี่จดท
ที่ต ัง้บริษั

ท ุนจดทะ

ลักษณะแ
ธุรกิจ 

ผู้ถ ือห ุ้นร
รายชื่อกร

รอบระยะ

ท่ีมา : บริษ

 

ัดการกองทรั

มูลท ั่วไป 

ริษัทซึง่จะทําห

นจดัตัง้ขึน้ใน

ออกเป็นหุ้นสา

หารจดัการกอง

9.9998 ของหุ้น

งธุรกิจท ี่สาํคั

 

ียนบริษัท  
ะเบียนจัดตัง้
ัท  

ะเบียน  

และขอบเขตก

ายใหญ่ (สัด
รรมการ  

ะเวลาบัญชี 

ษัท เอสซีซีพี รี

 

รัสต์ 

หน้าท่ีเป็นผู้จดั

ประเทศไทยเม

ามญัจํานวน 1

งทรัสต์โดยเฉพ

นท่ีจําหน่ายแล้

คญัของบริษัท

งบริษัท  

การดาํเนิน

ส่วนการถือห้

รทส์ จํากดั 

ดการกองทรัส

ม่ือวนัท่ี 15 พ

1,000,000 หุ้

พาะ โดยมีนา

ล้วทัง้หมด 

ท  เอสซีซ ีพ ี รี

บริษัท 
(SCCP
01055
15 พฤ
388 อา
แขวงค
10,000
หุ้น มลู

ทําหน้า
อสงัหา ิ

ห ุ้น) นายสชุ
1. น
2. น
3. น
ปีสิน้สดุ

 

ต์ (REIT Man

ฤศจิกายน 25

หุ้น มลูคา่ท่ีตร

ยสชุาติ เจียรา

ทส์ จาํกัด 

เอสซีซีพี รีทส์
P REIT Co., L
56183421 
ศจิกายน 255
าคารเอ็กเชน 
ลองเตย เขตค

0,000 บาท (ป
ลคา่ท่ีตราไว้หุ้น

าท่ีเป็นผู้จดักา
าริมทรัพย์ (RE
ชาต ิเจียรานสุ
ายสชุาต ิเจียร
ายกฤษณ ฉนั
ายปฏิมา จีระ
ดวนัท่ี 31 ธนัว

ager) ของกอ

556 โดยมีทนุ

าไว้หุ้นละ 10 

านสุสติเป็นผู้ ถื

์ จํากดั 
Ltd.) 

56 
 ทาวเวอร์ ชัน้
คลองเตย กรุง
ประกอบด้วยหุ้
นละ 10 บาท) 

ารกองทรัสต์ขอ
EIT Manager)
สต ิ(99.9998
รานสุสต ิ
นทวรกิจ 
ะแพทย์ 
วาคม 

องทรัสต์ TPRI

นจดทะเบียนช

 บาท โดยมีวั

ถือหุ้นรายใหญ

น 17 ห้อง 170
เทพมหานคร 
หุ้นสามญัจํานว
 

องทรัสต์เพ่ือก
) 

8%) 

ME เป็นบริษัท

ชําระแล้ว 10,

วตัถปุระสงค์เพื

ญ่ในบริษัท เป็

01-2 ถนนสขุมุ
 10110 
วน 1,000,000

ารลงทนุใน
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ทจํากดัซึง่ 

,000,000 

พ่ือปฏิบตัิ

ป็นจํานวน

มวิท 

0 



 

 

ผู้ถ ือห ุ้นข

 (ก

 

1 นาย

2 นาง

3 นาง

 รวม

ที่มา: บริษ

 

(ข

ผู้ ถื

เป็นร้อยละ

ทั ้

เก่ียวกบัลั

อาศยัอําน

 

 

 

 

องผู้จ ัดการก

ก) ผู้ ถือหุ้น

ยสชุาต ิเจียรา

งอโณทยั บญุย

งสาวอรอนงค์ 

ม 

ษัท เอสซีซีพี รี

ข) กลุ่มผู้ ถื

ดําเนิน

ถือหุ้นใหญ่แล

ะ 99.9998 ขอ

ัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นร

กัษณะต้องห้า

นาจของกฎหม

 

กองทรัสต์ 

นสงูสดุ 10 รา

ชื่อผู้ถ ือห ุ้น  

นสุสต ิ

ยะลีพรรณ 

์ ภาชนะทอง 

ทส์ จํากดั 

ถือหุ้ นรายให

นงานของผู้จดัก

ละผู้ มีอํานาจค

องจํานวนหุ้นที

ายใหญ่ของผู้

ามของผู้ ถือหุ้

ายดงักลา่ว 

ยแรก 

 

ญ่ท่ีโดยพฤติ

การกองทรัสต์

วบคมุของบริษ

ท่ีชําระแล้วทัง้ห

ผู้ จัดการกองท

นรายใหญ่ขอ

 

จาํนว
ถื

(ห
999

1,00

การณ์มีอิทธิ

์อยา่งมีนยัสําค

ษัท คือ นายสุ

หมด 

ทรัสต์ไม่มีลัก

องบริษัทหลกัท

วนหุ้นท ี่
ถ ือ  
หุ้น) 
9,998 

1 

1 

00,000 

พลต่อการกํา

คญั 

สชุาต ิเจียรานสุ

ษณะต้องห้า

ทรัพย์ ตลอดจ

ร้อยละของจ
จาํหน่ายได้แ

99.9

0.00

0.00

10

าหนดนโยบา

สสต ิโดยถือหุ้

มตาม พ.ร.บ

จนประกาศ ก

จาํนวนหุ้นท ี่
แล้วท ัง้หมด 

9998 

001 

001 

00 

ยการจัดการ 

นของบริษัทคิ

บ. หลักทรัพย์

ฎ หรือคําสัง่ที
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 หรือการ

คดิสดัสว่น

์ในส่วนท่ี

ท่ีออกโดย



 

 

โครงสร้าง
โค

คณะกรรม

 

 

งการจัดการ  
ครงสร้างการจ

มการบริษัท แล

 

  
จัดการของบริ

ละเจ้าหน้าท่ีบ ิ

 

ริษัท ในฐานะ

บริหารตามโคร

 

ะผู้จัดการกอง

รงสร้างสายกา

ทรัสต์ (RE

ารบริหารงานดั

EIT Mana

ดงันี ้

ager) ประ
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กอบด้วย

 



 

 

คณะกรร

 

 

 

 

 

มการบริษัท  
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ผู้บริหาร  
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โด

คณะกรรม

 1

ผู้บริหารข

ดยกรรมการ ผู้

มการกํากบัตล

. ประส

ของผู้จ ัดการก

1) 

2) 

3) 

4) 

 

ผู้จดัการ และผู้

ลาดทนุวา่ด้วย

บการ ณ์และ

กองทรัสต์ 

นายสชุาติ 

ก่อตัง้บริษัท

ปัจจบุนั นอ

ของกองทนุ

กองทนุ 

นายกฤษณ

ดํารงตําแหน

ลงทนุในอสั

นางสาวณุก

ฝ่ายการตล

บริษัท ซี.ไอ

ตัง้แต่เดือนพ

พร็อพเพอร์

พฤศจิกายน

นางสาววรร

ควบคมุดแูล

จดัการกองท

บริษัทหลัก

แลนด์ แอน

และบริษัทห

ผู้ มีอํานาจในก

ลกัษณะต้องห้

ะความเชี่ ยว

 

เจียรานุสสติซึ

ท SC Capital

อกจากนีย้งัดํา

น RECAP III 

ณ ฉนัทวรกิจ ซึง่

น่งผู้บริหาร ขอ

งัหาริมทรัพย์ใ

กานต์ สวุตัธิกุ

ลาดและพัฒน

.ที. พร็อพเพอ

พฤศจิกายน ปี

ตี ้จํากดั (มหา

น ปี 2550 โดย

รณพรรธน์ น้อม

ลทรัพย์สินขอ

ทนุหลายแห่งต

ทรัพย์จัดการ

ด์ เฮ้าส์ จํากดั

หลกัทรัพย์จดัก

 
ารจดัการผู้จดั

ห้ามของบคุลา

วชาญในการ

ซึ่งดํารงตําแห

 Partners  แ

รงตําแหน่งปร

 ซึง่พิจารณา

งดํารงตําแหน

องกลุม่บริษัท 

ในภมูิภาคเอเชี

ล ซึง่ดํารงตํา

นาธุรกิจของผู้

อร์ตี ้คอนซลัแท

ปี 2550 จนถึง

าชน) (Keppe

ยมีความเช่ียวช

มกลอ่ม ซึง่ดํา

งผู้จดัการกอง

ตัง้แตเ่ดือน สงิ

รกองทุน ไทย

ด บริษัทหลกัท

การกองทนุ นค

ดการกองทรัส

ากรในธุรกิจตล

รบริหารอสัง

น่งกรรมการบ

และเป็นกรรมก

ระธานกรรมก

าในเร่ืองการได้

น่งกรรมการบริ

 SC Capital P

ชียตะวนัออกเ

แหน่งประธาน

ผู้ จัดการกองท

ทนส์ จํากดั (

งเดือนเมษาย

el Thai Pro

ชาญเก่ียวกบัก

ารงตําแหน่งผู้อ

งทรัสต์ มีประ

งหาคม ปี 255

พาณิชย์ จํากั

ทรัพย์จดัการก

ครหลวงไทย จํ

ต์ไม่มีลกัษณะ

ลาดทนุ  

งหาริมทรัพย

บริหารของผู้จั

การและเป็นผู้

ารของคณะก

ด้มาและจําหน

ริหารของผู้จดั

Partners ซึง่มี

เฉียงใต้ 

นเจ้าหน้าท่ีบริ

ทรัสต์ มีประส

(Colliers Int

ยน ปี 2559 แล

oporties) ตัง้แ

การลงทนุบริห

อํานวยการฝ่า

ะสบการณ์ทําง

51 จนถึงเดือน

กัด บริษัทหลัก

กองทนุ ไอเอ็น ี

จํากดั 

ะต้องห้ามตาม

ย์ของกร รมก

จดัการกองทรัส

ผู้ ถือหุ้นรายให

รรมการด้านก

น่ายไปซึง่ทรัพ

การกองทรัสต

ความเช่ียวชา

ริหาร และผู้ อํา

สบการณ์การ

ernational T

ละบริษัท เคป

แต่ปี 2549 จน

หารอสงัหาริมท

ยนกัลงทนุสมั

งานท่ีบริษัทห

นพฤษภาคม 2

กทรัพย์จัดกา

จี (ประเทศไท
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มประกาศ

การและ

สต์ เป็นผู้

ญ่ จนถึง

การลงทนุ

พย์สินของ

ต์ ปัจจบุนั

าญในการ

านวยการ

รทํางานท่ี

Thailand) 

ปเปล ไทย 

นถึงเดือน

ทรัพย์ 

มพนัธ์และ

ลกัทรัพย์

2559 อาทิ 

ารกองทุน 

ทย) จํากดั 



 

 

 2

 3

. กรรมก

นายสชุ

. ขอบเข

คณะก

ทิศทาง

ระยะสั

องค์กร

และพน

นโยบา

กองทรั

ของบริ

รวมถึง

ถือหนว่

นอกจ

ข้อกําห

ผลประ

ดแูลท่ีเ

3.1 

 

 

การผู้มีอาํนา

ชาต ิเจียรานสุ

ขตอาํนาจหน้

รรมการบริษัท

งและกําหนดน

สัน้และระยะย

ร มีบทบาทสํา

นักงานในการ

ายและแผนก

รัสต์ สญัญาก่อ

รษัท มติของท่ี

กฎ และ/หรือร

วยทรัสต์เป็นสํ

ากนี  ้คณะกร

หนดเก่ียวกับก

ะโยชน์ ทัง้นี ้ต

เก่ียวข้อง ทัง้นี ้

ปฏิบตัหิน้าที

บริษัทท่ีกอง

มติท่ีประชุม

ซื่อสตัย์สจุริ

(Accounta

จลงลายมือชื

สต ิหรือ นายก

น้าท ี่ของคณะ

ทเป็นผู้ มีบทบ

นโยบายของบ

ยาว ตลอดจน

าคญัในการกํา

รปฏิบัติหน้าที

ารประกอบธุ

อตัง้ทรัสต์ แบ

ท่ีประชมุคณะก

ระเบียบตา่งๆ 

สาํคญั 

รรมการบริษั

การดําเนินกา

ตามหลกัเกณฑ

น ้ขอบเขตอําน

ท่ีให้เป็นไปตา

งทรัสต์เข้าลงท

มคณะกรรมก

รต (Duty of L

bility) และมีจ ิ

 
ชื่อแทนผู้จ ัดก

กฤษณ ฉนัทว

ะกรรมการขอ

าทสําคญัในก

บริษัท เก่ียวกั

นกําหนดนโยบ

ากบั ดแูล ตรว

ท่ีเป็นผู้ จัดการ

รกิจท่ีกําหนด

บบแสดงรายก

กรรมการบริษั

 ท่ีเก่ียวข้อง โด

ัทยังมีบทบา

ารและการเปิด

ฑ์ของสํานกังา

นาจหน้าท่ีของค

มกฎหมาย วตั

ทนุ และบริษัท

การของบริษัท

Loyalty) ควา

จริยธรรม (Eth

การกองทรัส

วรกิจ คนใดคน

องผู้จ ัดการกอ

การให้ความเห

กับการดําเนิน

บายการเงิน ก

วจสอบ และป

รกองทรัสต์อย

ดไว้ ภายใต้ข

ารข้อมลู หนงั

ษัท และมติของ

ดยคํานงึถึงผล

ทสําคัญในก

ดเผยข้อมูลขอ

าน ก.ล.ต. ตล

คณะกรรมการ

ตถปุระสงค์ แ

ใดๆท่ีบริษัทท่ี

ัท และมติท่ีป

ามระมดัระวงั 

ics) 

ต์ 

นหนึง่ลงลายมื

องทรัสต์  

ห็นชอบในวิสั

งานและแผน

การบริหารคว

ประเมินผลการ

ย่างมีประสิท ิ

อบเขตของสั

งสือชีช้วน วตัถ

งท่ีประชมุผู้ ถือ

ลประโยชน์สงูส

การกํากับดูแ

องรายการท่ีอ

ลาดหลกัทรัพย

รของบริษัท มี

และข้อบงัคบัข

ท่ีกองทรัสต์เข้า

ประชุมผู้ ถือห

(Duty of Ca

มือช่ือ  

ยัทศัน์ ภารกิจ

นการประกอบ

ามเส่ียง และ

รดําเนินงานข

ธิภาพและเป็

ัญญาแต่งตัง้

ถปุระสงค์และ

อหน่วยทรัสต์ 

สดุของกองทรั

ลให้มีการปฏิ

อาจมีความขดั

ย์ และหน่วยง

ดงัตอ่ไปนี ้

องบริษัท ข้อบ

าลงทนุถือหุ้น 

น่วยทรัสต์ ด้

are) มีความรั
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จ กลยทุธ์ 

ธุรกิจ ทัง้

ะภาพรวม

ของบริษัท 

นไปตาม

งผู้ จัดการ

ะข้อบงัคบั

กฎหมาย 

รัสต์และผู้

ฏิบัติตาม

ดแย้งทาง

งานกํากบั

บงัคบัของ

 ตลอดจน

วยความ

ับผิดชอบ 



 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

 

บริหารจดัก

กําหนดกลย

และกํากบัดู

ของกองทรั

ความเสี่ยงที

ตา่งๆ และพิ

ดําเนินการติ

พนักงานช่ว

กฎระเบียบว

ติดตามผลก

รวมถึงให้คํ

เปา้หมายท่ี

เหมาะสม 

พิจารณา ติ

รวมถึงระบ

กองทรัสต์ 

พิจารณา ติ

นโยบายแล

เป็นปัจจบุนั

พิจารณา ติ

ผู้บริหารระด

จําเป็น เพ่ือ

การกิจการของ

ยทุธ์และแผนก

ดแูลนโยบายใน

ัสต์ ร่างงบปร

ท่ีอาจส่งผลตอ่

พิจารณารายก

ติดตาม รวมถึ

วยให้การดํา

วา่ด้วยการทํา

การดําเนินงาน

คําแนะนําท่ีจํ

กําหนดและส

ติดตาม รวมถึ

บการทํางานที

ติดตาม และ

ละแผนงานท่ีสํ

นและเหมาะสม

ดตาม ประเมนิ

ดบัประธานเจ้

อให้มัน่ใจได้ว่า

 
งบริษัทและก

การดําเนินธุรกิ

นการดําเนินธรุ

ระมาณประจํา

อการจดัหาปร

ารท่ีอาจก่อให้

ถึงให้คําแนะนํ

เนินงานของบ

หน้าท่ีของผู้จั

นด้านตา่งๆ ขอ

าเป็น เพ่ือให้

ามารถจดัการ

ถึงให้คําแนะน

ท่ีมีประสิทธิภ

ดําเนินการท่ี

สําคญัต่างๆ ที

มกบัสภาพธุรกิ

นผลการปฏิบั

าหน้าท่ีบริหา

าผู้บริหารได้ป

องทรัสต์ภาย

กิจระยะยาว จั

รกิจ เช่น การล

าปีและแผนธุ

ระโยชน์ของกอ

ห้เกิดความขดั

าท่ีจําเป็น เพ่ื

บริษัทเป็นไป

ดัการกองทรัส

องบริษัทในฐา

ห้มั่นใจว่าการ

รอปุสรรคปัญห

นําท่ีจําเป็นเพื

ภาพและประสิ

จําเป็นในกา

ท่ีเก่ียวข้องกับ

กิจอยา่งสม่ําเ

ตังิานของผู้บริ

รและผู้ อํานวย

ปฏิบตัิงานตาม

ใต้การกํากับ

จดัระบบโครงส

ลงทนุของกอง

ธุรกิจของกอง

องทรัสต์ ผลก

แย้งทางผลปร

อให้การปฏิบั

ปตามสัญญาต

สต์ 

านะผู้จดัการก

รดําเนินงานข

หาท่ีอาจเกิดขึ

พ่ือให้บริษัทมี

สิทธิผลในการ

รจัดให้มีการ

บการทําหน้าที

สมอ 

ริหารของบริษั

ยการฝ่าย รวม

มหน้าท่ีท่ีได้รั

ดูแลของทรัส

สร้างองค์กรท่ีเ

งทรัสต์ ผลประ

ทรัสต์ พิจารณ

การดําเนินงาน

ระโยชน์ เป็นต้

ตัิงานของผู้บริ

ต่างๆ ท่ีเก่ียว

กองทรัสต์อย่า

ของบริษัทเป็

ขึน้ได้อย่างทนั

มีระบบควบคุ

รทําหน้าท่ีเป็น

รทบทวนและ

ท่ีผู้ จดัการกอง

ษัท ซึง่รวมถึงก

มถึงการให้คํา

ับมอบหมายอ
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ตี รวมทัง้

เหมาะสม 

ะกอบการ

ณาปัจจัย

นของฝ่าย

ต้น 

ริหารและ

วข้องและ

งตอ่เน่ือง 

นไปตาม

นเวลาและ

มภายใน 

นผู้จัดการ

ะปรับปรุง

งทรัสต์ให้

ารแตง่ตัง้

าแนะนําท่ี

อย่างเต็ม



 

 

3.8 

3.9 

3.10 

 

ความสามา

ประโยชน์ขอ

พิจารณา ติ

คําแนะนําที

มอบหมายเ

ของกองทรัส

คณะกรรม

ปฏิบตักิารอ

รวมถึงการม

จากกรรมกา

มีผลประโยช

พิจารณาให้

ทรัพย์สินห

พฒันาธุรกิจ

ก่อตัง้ทรัสต์

ท่ีเก่ียวข้อง 

(ก) วิธีก

หา

อสั

สิท

จะ

ดํา

สํา

ารถ และเป็นไป

องกองทรัสต์ 

ดตาม ประเมิ

ท่ีจําเป็นเพ่ือใ

เป็นไปตามกฎ

สต์ 

การอาจมอบ

อยา่ง หนึง่อยา่

มอบอํานาจ ห

ารสามารถอนุ

ชน์ในลกัษณะ

ห้ความเห็นชอบ

ลักของกองท

จ และฝ่ายกํา

์ แบบแสดงรา

ได้แก่ 

การได้มาซึง่ท

กในอนาคตก

งัหาริมทรัพย์

ธิการเช่าอสัง

ต้องพิจารณ

เนินการให้เป

นักงาน ก.ล.

 
ปตามกฎเกณ

มินผลการปฏิบั

ให้มั่นใจได้ว่า

ฎเกณฑ์และข้อ

บหมายให้กร

างใดแทนคณะ

หรือการมอบอ

นมุตัิ รายการที

ะอ่ืนใด ขดัแย้ง

บและอนมุตัิเกี

รัสต์ หรือการ

กบัดแูลกิจกา

ายการข้อมลู ห

รัพย์สนิหลกัแ

กองทรัสต์จะมี

์เพิ่มเติมและมี

งหาริมทรัพย์

าและทําให้ม

ป็นไปตามห

ต. ท่ีเก่ียวข้อ

ณฑ์และข้อกําห

บตัิงานของผู้บ

ผู้บริหารอสัง

อกําหนดในสญั

รรมการคนห

ะกรรมการก็ได้

อํานาจช่วงท่ีท

ท่ีตนเองหรือบคุ

งกบัผลประโย

ก่ียวกบัการพิจ

รบริหารจัดกา

รและบริหารค

หนงัสือชีช้วน 

และอปุกรณ์เพิ่

มีการลงทุนใ

มีการจดัหาผล

์ดังกล่าว นอ

มั่นใจว่า บริษ

ลักเกณฑ์กา

งแล้ว ก่อนกา

หนดในสญัญา

บริหารอสงัหาริ

หาริมทรัพย์ไ

ญญาตา่งๆ ท่ีเ

นึ่งหรือหลาย

ด้ ทัง้นี ้การมอ

ทําให้กรรมกา

คคลท่ีเก่ียวโย

ชน์ของกองทรั

จารณาตดัสินใ

ารกองทรัสต์ข

ความเส่ียง เพ่ือ

 และกฎหมาย

มเตมิ 

นอสังหาริมท

ลประโยชน์จา

กเหนือจากที

ษัทในฐานะผู้

ารลงทุนในทร

ารได้มาซึ่งทรั

าตา่งๆ ท่ีเก่ียว

ริมทรัพย์ รวม

ได้ปฏิบตัิหน้า

เก่ียวข้อง เพ่ือป

ยคนหรือบุค

อบอํานาจดงัก

ารหรือผู้ รับมอ

ยงกนั มีสว่นได้

รัสต์ 

ใจลงทนุ จําหน

ของฝ่ายการต

อให้เป็นไปตา

ย รวมทัง้ประก

ทรัพย์หรือสิท ิ

ากอสงัหาริมท

ท่ีคณะกรรมก

ผู้ จัดการกอง

รัพย์สินตาม

รัพย์สินหลักแ
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วข้อง เพ่ือ

ถึงการให้

าท่ีท่ีได้รับ

ประโยชน์

คลอ่ืนใด

ลา่วจะไม่

อบอํานาจ

ด้เสีย หรือ

น่ายไปซึง่

ตลาดและ

ามสญัญา

กาศต่างๆ 

ธิการเช่า

ทรัพย์หรือ

ารบริษัท

ทรัสต์ได้

ประกาศ

แต่ละครัง้



 

  

คณ

อุป

กล่

(1) 

(2) 

ณะกรรมการบ

ปกรณ์เพิ่มเติม

าวคือ 

 ในด้านส

(1.1) 

(1.2) 

(1.3) 

(1.4) 

(1.5) 

 ในด้านร

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

 
บริษัทจะต้องท

มของกองทรัส

สาระของรายก

เป็นไปตามสญั

เป็นไปเพ่ือปร

มีความสมเห

คา่ใช้จ่ายในก

อยูใ่นอตัราท่ี

ผู้ ท่ีมีสว่นได้เสี

การตดัสนิใจเ

ระบบในการอน

ได้รับความเ

สญัญาก่อตัง้

ในกรณีท่ีเป็น

10 ขึน้ไปของ

จากคณะกรร

กองทรัสต์ด้ว

ในกรณีท่ีเป็น

30 ขึน้ไปของ

ของท่ีประชุม

ทําให้มั่นใจได้

สต์จะต้องเป็น

การ เป็นธุรกรร

ญัญาก่อตัง้ทรั

ระโยชน์ท่ีดีท่ีสุ

ตสุมผลและใช

การเข้าทําธุรก

เป็นธรรมและ

สยีเป็นพิเศษใ

เข้าทําธุรกรรม

นมุตั ิต้องผา่น

เห็นชอบจาก

ทรัสต์และกฎ

นการได้มาซึ่งท

งมลูคา่ทรัพย์สิ

รมการ (Board

ย 

นการได้มาซึ่งท

งมลูค่าทรัพย์

มผู้ ถือหน่วยท

ด้ว่า การได้มา

นไปตามหลกั

รมท่ีเข้าลกัษณ

รัสต์และกฎหม

สดุของกองทรัส

ช้ราคาท่ีเป็นธ

กรรมท่ีเรียกเก็บ

เหมาะสม 

ในการเข้าทําธุ

มนัน้ 

นการดําเนินกา

ทรัสตีว่าเป็น

หมายท่ีเก่ียวข้

ทรัพย์สินหลกั

สนิรวมของกอง

d of Dire

ทรัพย์สินหลกั

์สินรวมของก

รัสต์ด้วยคะแ

าซึ่งทรัพย์สิน

กเกณฑ์ดังต่อ

ณะดงัตอ่ไปนี ้

มายท่ีเก่ียวข้อ

สต์ 

ธรรม 

บจากกองทรัส

ธรกรรม ไมมี่สว่

ารดงัตอ่ไปนี ้

นธุรกรรมท่ีเป็

ข้องแล้ว 

กท่ีมีมลูค่าตัง้แ

งทรัสต์ต้องได้

ectors) ของ

กท่ีมีมลูค่าตัง้แ

องทรัสต์ ต้อง

แนนเสียงไม่น้อ
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หลกัและ

ไปนีด้้วย 

ง 

สต์ (ถ้ามี) 

วนร่วมใน

นไปตาม

แต่ร้อยละ 

ด้รับอนมุตัิ

งผู้จดัการ

แต่ร้อยละ 

งได้รับมติ

อยกว่า 3 



 

  

(ข) การ

ในก

(1) 

(2) 

(ค) การ

ระบ

รจําหน่ายไปซึ

การจําหน่ายไ

 ก่อนการ

ประเมนิ

 การจําห

(2.1) 

(2.2) 

รจดัซือ้จดัจ้าง

บบควบคมุภา

 
ใน 4 ของจําน

และมีสทิธิออ

ซึง่ทรัพย์สนิหลั

ปซึง่ทรัพย์สนิ

รจําหน่ายไปซึ

นมลูคา่ทรัพย์สิ

หน่ายไปซึง่ทรัพ

การจําหน่าย

ตามท่ีกําหนด

ความเห็นช

หน่วยทรัสต์ต

การจําหน่าย

จะต้องเป็นไ

ทรัพย์สินหลกั

จําเป็นและส

of Directors)

 การจํ

กองท

 การจํ

กรรมสิ

งของบริษัทเป็

ยในของบริษัท

นวนเสียงทัง้ห

อกเสียง 

ลกัของกองทรัส

หลกัของกองท

ซึง่ทรัพย์สินหล

สนิหลกัตามท่ีก

พย์สนิหลกั ให้

ไปจะกระทําโ

ดไว้ในสญัญา

ชอบจากทรัส

ตามท่ีกําหนดไ

ยทรัพย์สินหลั

ไปตามข้อกํ

กัท่ีระบุไว้ในว

มควรโดยได้รั

) ของบริษัทด้ว

จําหน่ายทรัพย

ทรัสต์ได้มาซึง่ท

จําหน่ายทรัพ

สทิธ์ิให้แก่เจ้า

นไปตามท่ีกํา

ท 

หมดของผู้ ถือห

สต์ 

ทรัสต์ บริษัทจ

ลกั ให้ผู้จดักา

กําหนดไว้ในสั

ห้เป็นไปตามหล

โดยเปิดเผย แ

าก่อตัง้ทรัสต์ 

สตี  หรือการ

ไว้ในสญัญาก่อ

กัท่ีเข้าลกัษณ

าหนดในเ ร่ือ

วรรคก่อน ยงัต้

รับอนุมตัิจากค

วย 

ย์สินหลักก่อน

ทรัพย์สนิหลกัน

พย์สินหลักที

ของเดมิ 

หนดไว้ในคูมื่

หน่วยทรัสต์ท่ีม

จะดําเนินการดั

รกองทรัสต์จดั

ญัญาก่อตัง้ท

ลกัเกณฑ์ดงัต่

และมีสาระขอ

 และมีกระบว

ขอมติ ท่ีประ

อตัง้ทรัสต์โดย

ณะดงัต่อไปนี ้

องการจําหน่

ต้องเป็นกรณีที

คณะกรรมกา

นครบ 1 ปีนับ

นัน้ 

ท่ีกองท รัสต์ไ

อระบบการทํา
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มาประชมุ

ดงัตอ่ไปนี ้

ดให้มีการ

รัสต์ 

ตอ่ไปนี ้

งรายการ

วนการขอ

ะชุมผู้ ถือ

ยอนโุลม 

นอกจาก

ายไปซึ่ง

ท่ีเป็นเหตุ

ร (Board 

บแต่วันท่ี

ไ ด้มาซึ่ ง

างานและ



 

 

โดยใน

มีสทิธิอ

ทัง้นี ้จ

เพ่ือให้

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

 

นการออกเสียง

ออกเสียงลงค

ากขอบเขตอํา

คณะกรรมกา

กําหนดกลย

และกํากับดู

ประโยชน์ขอ

ผลประกอบ

ร่างงบประม

กองทรัสต์ป

สนบัสนนุจา

ความคืบหน้

ในการจดัห

ในการดําเนิ

แนวทางในก

ของกองทรัส

ผลการปฏิบั

ความเสี่ยง 

ทรัพย์สนิ รว

แนวทางใน

ของกองทรัส

งลงคะแนน หา

ะแนนในวาระ

านาจหน้าท่ีท่ีไ

รพิจารณารับท

ยทุธ์และแผนก

ดแูลนโยบายใ

องกองทรัสต์ 

บการของบริษัท

มาณประจําปี

ประจําปีท่ีได้

ากผู้บริหารอสั

น้าในการดําเนิ

าผลประโยชน

นินการแก้ไขด้ว

การบรรเทาคว

สต์ 

บตังิานของฝ่าย

 ฝ่ายการตลา

วมถึงปัญหาแ

การดําเนินกา

สต์ซึง่ต้องได้รับ

 
ากกรรมการท่

ะดงักลา่ว 

ได้กําหนดไว้ข้

ทราบ และอนุ

การดําเนินธุรกิ

ในการดําเนิน

ทและของกอง

ของกองทรัสต

ด้จัดทําขึน้โดย

สงัหาริมทรัพย์ 

นินการตามแผ

น์ให้แก่กองทรั

วยความสนบัส

วามเสี่ยง หรือ

ยงานตา่งๆ ใน

ดและพฒันาธ

ละอปุสรรคท่ีเ

ารรับข้อพิพาท

บการพิจารณา

ท่านใดมีสว่นได

ข้างต้น บริษัทจ

นมุตักิารดําเนิน

กิจระยะยาว จั

นธุรกิจ ปัจจยัค

งทรัสต์ 

ต์ แผนธุรกิจป

ยบริษัทในฐา

์ 

ผนธุรกิจและแ

รัสต์ ปัญหาแล

สนนุจากผู้บริห

อเหตอ่ืุนใดท่ีอ

นบริษัท อนัได้

ธุรกิจ และฝ่า

เกิดขึน้ในการป

ทและข้อร้องเรี

าโดยคณะกรร

ด้เสียในวาระใ

จะจดัให้มีการ

นการท่ีจําเป็นใ

จดัระบบโครงส

ความเส่ียงท่ีอ

ระจําปี รวมถึ

านะผู้ จัดการ

แผนการตลาด

ละอปุสรรคท่ีเ

หารอสงัหาริม

าจมีผลกระทบ

แก่ ฝ่ายกํากบั

ยนกัลงทุนสมั

ปฏิบตังิาน แล

รียนท่ีสําคญัเกี

รมการ 

ใด กรรมการท

รประชมุคณะ

ในเร่ืองท่ีเก่ียว

สร้างองค์กรท่ีเ

อาจส่งผลต่อก

งกลยทุธ์ทางธ

รกองทรัสต์ด้

ท่ีกําหนดขึน้โ

เกิดขึน้ รวมถึง

ทรัพย์ 

บตอ่ผลการดํ

บดแูลกิจการแล

มพนัธ์และควบ

ละแนวทางในก

ก่ียวกบัการดํา
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ท่านนัน้ไม่

กรรมการ

วกบั: 

เหมาะสม 

การจัดหา

ธุรกิจของ

วยความ

โดยบริษัท

งแนวทาง

าเนินงาน

ละบริหาร

บคมุดแูล

การแก้ไข 

าเนินงาน



 

 

 4

 

 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

. กรรมก

กรรมก

ทัง้หมด

ในการ

คณุสม

4.1  

4.2  

4.3  

 

จดุอ่อนด้าน

ฐานะ ผู้จดัก

รายการระห

ดําเนินงานข

เร่ืองอ่ืนใดที

เร่ืองอ่ืนใดที

การอสิระ 

ารอิสระของบ

ดของบริษัท  

คดัเลือกคณะ

มบตัอิยา่งน้อย

ถือหุ้ นไม่เกิ

บริษัทย่อย 

โยงกนั (นบั

ของกรรมกา

ไม่เป็น หรือ

พนกังาน ท่ี

บริษัทย่อย 

มีผลประโยช

ไม่เป็นบุคค

ลกัษณะท่ีเป็

นระบบควบคมุ

การกองทรัสต์ 

หวา่งกนัและรา

ของกองทรัสต์

ท่ีต้องมีการพิจ

ท่ีสําคญัและมีค

บริษัท มีจํานวน

ะกรรมการอิสร

ดงัตอ่ไปนี ้

กินร้อยละ 1 ข

บริษัทร่วม ผู้ ถื

บรวมการถือหุ้น

ารอิสระรายนัน้

อเคยเป็นกรร

ปรึกษาท่ีได้รับ

บริษัทร่วม บริ

ชน์หรือสว่นได้

คลท่ีมีความสมั

ป็นบดิา มารด

 
มภายในและร

์ รวมถึงแนวท

ายการใดๆ ท่ีอ

์ 

ารณาและอนุ

ความเก่ียวข้อง

น 1 ท่านซึง่ไม

ระของบริษัท 

ของจํานวนหุ้น

ถือหุ้นรายใหญ

นของบคุคลท่ี

นๆ ด้วย) 

รมการท่ีมีส่ว

บเงินเดือนประ

ริษัทย่อยลําดบั

ด้เสียในลกัษณ

มพนัธ์ทางสา

า คูส่มรส พ่ีน้

ระบบการปฏิบ

างและความคื

อาจก่อให้เกิดค

มตัโิดยท่ีประช

งกบัการดําเนิ

ม่น้อยกว่าจําน

ในฐานะผู้จดั

นท่ีมีสิทธิออก

ญ่ ผู้ มีอํานาจค

เก่ียวข้องตาม

วนร่วมในการ

ะจํา หรือผู้ มีอํ

บเดียวกนั หรือ

ณะดงักลา่วมา

ยโลหิต หรือโ

น้องและบตุร รว

บตัิงานของบริ

คืบหน้าในการ

ความขดัแย้งท

ชมุผู้ ถือหน่วยท

นนงานของบริษ

นวนหนึ่งในสา

การกองทรัสต

กเสียงทัง้หมด

ควบคมุของบ ิ

มมาตรา 258 

รบริหารงาน 

านาจควบคมุ

อเป็นบคุคลท่ี

แล้วเป็นเวลาไ

โดยการจดทะ

วมทัง้คูส่มรสข

ริษัทในการทํา

รแก้ไข 

ทางผลประโยช

ทรัสต์ 

ษัทและกองทรั

ามของจํานวน

ต์ กรรมการอิส

ดในบริษัท บริ

ริษัท หรือบคุค

ตาม พ.ร.บ.ห

รวมทัง้ไม่เป็

มของบริษัท บริ

เก่ียวโยงกนัโด

ไมน้่อยกวา่ 2 

เบียนตามกฎ

ของบตุร กบัผู้
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าหน้าท่ีใน

ชน์กบัการ 

รัสต์ 

กรรมการ

สระต้องมี

ริษัทใหญ่ 

คลท่ีเก่ียว

หลกัทรัพย์

นลูกจ้าง 

ริษัทใหญ่ 

ดยต้องไม่

 ปี 

ฎหมายใน

ผู้บริหาร ผู้



 

 

 

4.4 

4.5  

4.6 

4.7 

 

ถือหุ้นรายให

อํานาจควบ

ไม่มี หรือเค

นิติบคุคลท่ีอ

วิจารณญาณ

ไม่ใช่กรรมก

บริษัทย่อย 

พ้นจากการ

ไม่เป็น หรือ

บุคคลท่ีอาจ

ไม่ใช่กรรมก

บญัชีของบ ิ

ความเก่ียวโ

2 ปี 

ไม่เป็นหรือ

กฎหมายห ื

บริษัท บริษั

โยงกนั ทัง้นี ้

ใหญ่ กรรมก

วิชาชีพนัน้ด้

ไม่เป็นกรรม

ใหญ่ หรือผู้ ถื

หญ่ ผู้ มีอํานาจ

บคมุของบริษัท

ยมีความสมัพ

อาจเป็นบคุคล

ณอยา่งอิสระข

การอิสระ หรือ

บริษัทร่วม หรื

รมีลกัษณะดงัก

อเคยเป็นผู้ สอ

จเป็นบุคคลท่ี

การอิสระ ผู้บริ

ริษัท บริษัทให

โยงกนัสงักดัอ

เคยเป็นผู้ ให้บ

รือท่ีปรึกษาท

ษัทใหญ่ บริษัท

นี ้ในกรณีท่ีผู้ให้

การซึง่ไมใ่ช่กร

ด้วย เว้นแตจ่ะ

มการท่ีได้รับก

ถือหุ้นซึง่เป็นผู้

 
จควบคมุ หรือ

ท หรือบริษัทยอ่

พนัธ์ทางธุรกิจ

ลท่ีมีความเก่ีย

ของตน รวมทัง้

อผู้บริหารของผ้

รือนิติบุคคลท่ี

กลา่วมาแล้วไม

อบบญัชีของบ ิ

มีความเก่ียวโ

ริหาร หรือหุ้น

หญ่ บริษัทย่อ

ยู ่เว้นแตจ่ะได้

บริการทางวิช

ทางการเงิน ซึ่

ทย่อย บริษัทร่

ห้บริการทางวิช

รรมการอิสระ 

ได้พ้นจากการ

การแต่งตัง้ขึน้

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบั

อบคุคลท่ีจะได้

อย  

จกบับริษัท บริ

ยวโยงกนัในลั

ัง้ไม่เป็นหรือเค

ผู้ ท่ีมีความสมั

ท่ีอาจเป็นบุคค

มน้่อยกวา่ 2 ปี

บริษัท บริษัทใ

โยงกัน และไม

ส่วนผู้จดัการข

อย บริษัทร่วม

ด้พ้นจากการมี

ชาชีพใดๆ ซึ่ง

ซึ่งได้รับค่าบริ

ร่วม หรือนิติบุ

ชาชีพเป็นนิตบิ

ผู้บริหาร หรือห

รมีลกัษณะดงั

เพ่ือเป็นตวัแท

บผู้ ถือหุ้นรายใ

ด้รับการเสนอใ

ษัทใหญ่ บริษั

กัษณะท่ีอาจ

คยเป็นผู้ ถือหุ้น

พนัธ์ทางธุรกิจ

คลท่ีมีความเก่ี

ปี 

ใหญ่ บริษัทย่อ

ม่เป็นผู้ ถือหุ้น

ของสํานกังาน

ม หรือนิติบุคค

มีลกัษณะดงัก

งรวมถึงการให

การเกินกว่าส

คคลท่ีอาจเป็

บคุคล ให้รวม

หุ้นสว่นผู้จดัก

งกลา่วมาแล้วไ

ทนของกรรมก

ใหญ่ของบริษัท

ให้เป็นผู้บริหา

ษัทย่อย บริษัท

เป็นการขดัขว

นรายใหญ่ กร

จกบับริษัท บริ

ยวโยงกนั เว้น

อย บริษัทร่วม

นรายใหญ่ กรร

นสอบบญัชี ซึ่

คลท่ีอาจเป็นบ

ลา่วมาแล้วไม

ห้บริการเป็นท

สองล้านบาท

นบุคคลท่ีมีคว

มถึงการเป็นผู้ ถื

การ ของผู้ ให้บ ิ

ไมน้่อยกวา่ 2 

การบริษัท ผู้ ถื

ท  
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ร หรือผู้ มี

ทร่วม หรือ

วางการใช้

รมการซึง่

ริษัทใหญ่ 

นแต่จะได้

ม หรือนิติ

รมการซึ่ง

ซึ่งมีผู้สอบ

บุคคลท่ีมี

ม่น้อยกว่า 

ท่ีปรึกษา

ต่อปีจาก

วามเก่ียว

ถือหุ้นราย

ริการทาง

 ปี 

ถือหุ้นราย



 

 

 

 

 

 ทั ้

ดั

(1

(2

(3

 

4.8  

4.9  

4.10  

ัง้นี ้บริษัทได้ม

งัตอ่ไปนี ้

1) พิจารณ

และกา

เพียงพ

2) พิจารณ

ภายใน

3) พิจารณ

ผลประ

รายกา

 

ไมเ่ป็นบคุคล

สมควรเป็นผู้

ไม่เคยต้องค

การประกอบ

การธนาคาร

และปราบป

จะเป็นกฎหม

ทัง้นี ้ในควา

การบริหารง

ไม่มีลกัษณะ

ของบริษัท 

มีการกําหนด

ณา ติดตาม แ

ารเปิดเผยข้อมู

พอ เช่ือถือได้ แ

ณา ติดตาม แ

น และระบบกา

ณาและให้คว

ะโยชน์กบักอง

ารดงักลา่วสมเ

ลท่ีมีช่ืออยูใ่นบ

ผู้บริหารตามข้

คําพิพากษาว่า

บธุรกิจเงินทุน

รพาณิชย์ กฎห

รามการฟอกเงิ

มายไทยหรือก

มผิดเก่ียวกบั

านท่ีมีลกัษณ

ะอ่ืนใดท่ีทําให้

ดขอบเขตอําน

และให้คําแนะ

มลู ในรายงาน

และทนัเวลา 

และให้คําแนะ

ารทํางานท่ีเหม

ามเห็นเก่ียวกั

ทรัสต์ ให้เป็นไ

เหตสุมผลและ

 
บญัชีรายช่ือบุ

้อบงัคบัของต

าได้กระทําคว

น ธุรกิจหลกัท

หมายว่าด้วยก

งิน หรือกฎหม

กฎหมายตา่งป

การกระทําอนั

ะเป็นการหลอ

ห้ไม่สามารถให้

นาจหน้าท่ีและ

ะนําท่ีจําเป็นแ

นทางการเงินขอ

ะนําท่ีจําเป็นแ

มาะสมในการ

กับรายการท่ีเกี

ไปตามกฎหม

ะเป็นประโยชน

คคลท่ีตลาดห

ลาดหลกัทรัพ

วามผิดตามกฎ

รัพย์ และธุรกิ

การประกนัวิน

มายท่ีเก่ียวกบั

ประเทศ โดยห

นไม่เป็นธรรมที

อกลวง ฉ้อฉล 

ห้ความเห็นอย

ะความรับผิด

แก่บริษัทในกา

องบริษัทและก

แก่บริษัทในกา

รทําหน้าท่ีในฐ

ก่ียวโยงกันหรื

ายและข้อกําห

น์สงูสดุตอ่กอง

หลกัทรัพย์แห่ง

พย์ 

ฎหมายหลกัท

กิจเครดิตฟอง

นาศภยั กฎหม

ธรุกิจการเงินใ

น่วยงานท่ีมีอํ

ท่ีเก่ียวกบัการซื

 หรือทจุริต 

ย่างเป็นอิสระเ

ดชอบของกรร

ารดําเนินการใ

กองทรัสต์ ให้มี

ารดําเนินการ

านะผู้จดัการก

รือรายการท่ีอ

หนดท่ีเก่ียวข้อ

งทรัสต์ 

งประเทศไทย 

ทรัพย์ กฎหมา

งซิเอร์ กฎหมา

มายว่าด้วยกา

ในทํานองเดียว

านาจตามกฎ

ซือ้ขายหลกัท

เก่ียวกบัการดํ

รมการอิสระข

ให้มีกระบวนก

มีความถกูต้อง

ให้มีระบบกา

กองทรัสต์ 

อาจมีความขดั

อง ทัง้นี ้เพ่ือให้
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เห็นว่าไม่

ายว่าด้วย

ายว่าด้วย

ารป้องกนั

วกนัไมว่า่

หมายนัน้ 

รัพย์ หรือ

าเนินงาน

องบริษัท

การจดัทํา

งครบถ้วน

รควบคุม

ดแย้งทาง

ห้มัน่ใจว่า



 

 

(4

จ

รายงาน ให

(1

(2

  ทั ้

จําเป็นแก่บ

ประธานเจ้

ผู้จดัการก

ความรับผิ

  ป

ดแูล  ก

(1

(2

(3

(4

4) ปฏิบตัิ

ากขอบเขตอํ

ห้กรรมการอิส

1) รายกา

2) จดุอ่อน

ในการ

ัง้นี  ้คณะกรร

บริษัท ในการ

จ้าหน้าท่ีบริหา

กองทรัสต์ให้ส

ดชอบของประ

ระธานเจ้าหน้

ารดําเนินงาน

1) รับผิดช

การดํา

สญัญา

2) กําหนด

เลิกจ้า

ตา่งๆ ส

3) ดแูลแล

4) เป็นตวั

กํากบัด

 

การอ่ืนใดตาม

านาจหน้าท่ีข

ระพิจารณาแล

ารท่ีเก่ียวโยงกนั

นและจุดท่ีต้อ

รทําหน้าท่ีในฐ

มการบริษัทแ

ดําเนินงานใน

ารจะมีหน้าท่ีใ

ามารถทํางาน

ะธานเจ้าหน้า

นาท่ีบริหารมีอํา

ของบริษัทในฐ

ชอบ ดแูล บริห

าเนินงานโดย

าท่ีเก่ียวข้อง แ

ดโครงสร้างอง

งพนกังานของ

สําหรับพนกังา

ละควบคมุการ

วแทนบริษัทตล

ดแูลท่ีเก่ียวข้อ

มท่ีคณะกรรมก

ของกรรมการ

ละรับทราบอย

นัหรือรายการ

งมีการปรับปร

านะผู้จดัการก

และกรรมการ

นฐานะผู้จดักา

ในการควบคมุ

นได้อย่างมีปร

ท่ีบริหารดงันี ้

านาจ หน้าท่ี 

ฐานะผู้จดัการ

หารการดําเนิน

ยรวมของบริษั

และมตขิองท่ีป

งค์กร วิธีการบ ิ

งบริษัทและกํา

าน 

รปฏิบตังิานด้า

ลอดจนมีอําน

ง 

 
การของบริษัท

อิสระท่ีได้กําห

ยา่งสม่ําเสมอ 

รท่ีอาจมีความ

รุงแก้ไขเก่ียวก

กองทรัสต์ และ

รอิสระจะมีบท

รกองทรัสต์ให้

ม ติดตาม บงัค

ระสิทธิภาพ โด

และความรับ

รกองทรัสต์ให้ส

นงาน และ/หรื

ษัทในฐานะผู้ จ

ประชมุคณะกร

ริหารงาน รวม

าหนดอตัราคา่

านตา่งๆ ของบ

นาจมอบหมาย

ทมอบหมายแล

หนดไว้ข้างต้น

 รวมถึงการให้

ขดัแย้งทางผล

กบัระบบการค

ะความคืบหน้า

ทบาทท่ีสําคัญ

ห้เป็นไปตามก

คบับญัชาและ

ดยบริษัทมีกา

ผิดชอบในกา

สามารถทํางาน

รือการบริหารง

จัดการกองทร

รรมการบริษัท 

มถึงการคดัเลือ

าจ้าง เงินเดือน

บริษัทในฐานะ

ยในการติดต่อ

ละเป็นประโยช

น ฝ่ายงานท่ีเ

ห้คําแนะนําท่ีจํ

ลประโยชน์กบั

ควบคมุภายใน

าในการแก้ไข 

ญในการติดตา

กฎเกณฑ์และส

ะดแูลการทําง

ารกําหนดขอบ

รตดิตาม ควบ

นได้อยา่งมีปร

งานประจําวนั

รัสต์ เพ่ือให้เป

 

อก การฝึกอบร

น คา่ตอบแทน

ะผู้จดัการกองท

กบัหน่วยงาน

ชน์ตอ่กองทรัส

เก่ียวข้องจะต้

าเป็นเก่ียวกบั

บกองทรัสต์ 

นและระบบกา

 

ามและให้คํา

สญัญาท่ีเก่ียว

านของบริษัท

บเขตอํานาจห

บคมุ บงัคบับั

ระสทิธิภาพ ดงั

น รวมถึงการกํ

ป็นไปตามกฎ

รม การว่าจ้าง

น โบนสั และส

ทรัสต์ 

นราชการและห
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สต์ 

ต้องมีการ

บ 

ารทํางาน 

แนะนําท่ี

ข้อง สว่น

 ในฐานะ

หน้าท่ีและ

ญัชาและ

งันี ้

กํากบัดแูล

ฎระเบียบ 

ง และการ

สวสัดิการ

หน่วยงาน



 

 

(5

(6

(7

 โค

กอ

บ ิ

ทรัสต์เป็น

 ก

หน่วยทรัส

 

 

 

5) มีอํานา

บริษัทใ

6) มีอําน

มอบห

7) ให้มีอํา

ได้โดย

อํานาจ

คณะก

ประธา

ประธา

รายกา

หรืออา

ครงสร้างองค์

องทรัสต์ 

ริษัทได้รับกา

นธุรกิจหลกั ทัง้

องทรัสต์ของ

สต์ และกฎหม

 

าจในการออก

ในฐานะผู้จดัก

าจ หน้าท่ีแล

มายจากคณะ

านาจในการม

การมอบอําน

จตามหนงัสือม

รรมการของบ ิ

านเจ้าหน้าท่ีบริ

านเจ้าหน้าท่ีบ

ารท่ีตนหรือบุค

าจมีความขดัแ

์กร  การแบ

รจัดตัง้ขึน้โด

งนี ้บริษัทได้แ

งบริษัทเป็นไป

าย รวมถึงกฎ 

 แก้ไข เพิ่มเติ

การกองทรัสต์ 

ละความรับผิ

ะกรรมการบริษ

อบอํานาจช่ว

นาจช่วง และ/ห

มอบอํานาจที

บริษัทได้กําหน

ริหารนัน้ จะต้อ

บริหาร หรือผู้

คคลท่ีเก่ียวโย

แย้งทางผลประ

บ่งฝ่ายงาน 

ยมีวัตถุประส

บ่งฝ่ายงานออ

ปตามสัญญา

 และ/หรือ ระเ

 
ม ปรับปรุงระ

 

ดชอบใดๆ ต

ษัท 

ง และ/หรือมอ

หรือการมอบห

ท่ีให้ไว้ และ/หรื

ดไว้ ทัง้นี ้การ

องไมมี่ลกัษณ

ผู้ รับมอบอํานา

งกนั อาจมีส่ว

ะโยชน์อ่ืนใดกั

และหน้าท ี่ค

สงค์ท่ีจะประก

อกเป็น 3 ฝ่าย

าก่อตัง้ทรัสต์ 

เบียบตา่งๆ ท่ีเ

เบียบ คําสัง่ แ

ามท่ีได้รับมอ

อบหมายให้บุ

หมายดงักล่าว

รือให้เป็นไปต

รมอบหมายอํา

ณะเป็นการมอบ

าจจากประธา

วนได้เสีย หรือ

กบักองทรัสต์ 

ความรับผดิช

กอบธุรกิจการ

ยหลกั เพ่ือให้ก

 สัญญาแต่งต

เก่ียวข้อง 

และข้อบงัคบัเ

อบหมายหรือ

บคุคลอ่ืนปฏิบั

วให้อยู่ภายใน

ตามระเบียบ ข้

านาจหน้าท่ีแล

บอํานาจ หรือม

านเจ้าหน้าท่ีบ

ออาจได้รับปร

ชอบของแต่ล

รเป็นผู้ จัดการ

การปฏิบตัิหน้

ตัง้ผู้ จัดการก

เก่ียวกบัการทํา

อตามนโยบา

ตัิงานเฉพาะอ

นขอบเขตแห่ง

ข้อกําหนด หรื

ละความรับผิด

มอบอํานาจชว่

บริหารสามา

ระโยชน์ในลกัษ

ะฝ่ายงานใน

รกองทรัสต์ตา

น้าท่ีในการเป็น

องทรัสต์ มติ
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างานของ

ยท่ีได้รับ

อย่างแทน

งการมอบ

รือคําสัง่ท่ี

ดชอบของ

วงท่ีทําให้

รถอนุมัติ

ษณะใดๆ 

ผู้จ ัดการ

ามพ.ร.บ. 

นผู้จดัการ

ของผู้ ถือ



 

 

ฝ่

ดงันี ้

(1

บ ิ

เกี

ท่ี

ข

ห

ลั

เกี

ก

ภ

บุ

(2

ผ

ล

ต

อ

วา

ข

เกี

ายงานต่างๆ 

1) ฝ่ายกาํ

ทําหน้า

ริหารจดัการก

ก่ียวข้อง โดยทํ

เก่ียวโยงกนั ซึ

องกองทรัสต์แ

น้าท่ีดูแลให้บ

ักษณะงานท่ี

ก่ียวข้องซึง่รวม

นอกจา

องทรัสต์ให้เป็

ายใน และเป็

คุคลท่ีเก่ียวข้อ

2) ฝ่ายกา

ทําหน้

ลประโยชน์ รว

งทุนในอสงัห

รวจสอบหรือ

สังหาริมทรัพ

างแผนการตล

องกองทรัสต์

ก่ียวข้องกบักา

 

ของบริษัท แล

ากับดแูลกิจก

าท่ีในการกําห

กองทรัสต์และ

ทําหน้าท่ีดแูลแ

ซึ่งรวมถึงการจ

และผู้ ถือหน่ว

บุคลากรท่ีเก่ีย

ปฏิบัติและป

มถึงการประเมิ

ากนี ้ฝ่ายกํากบั

ป็นไปตามระบ

ปนไปตามสญั

องทราบถึงกฎ

ารตลาดและ

น้าท่ีในการกํา

วมถึงการดแูล

าริมทรัพย์ขอ

สอบทานข้อมู

พย์วางแผนแล

ลาดและส่งเสริ

์สามารถสร้า

รลงทนุของกอ

ละขอบเขตขอ

การและบริห

หนดนโยบายแ

ะการลงทนุของ

และปอ้งกนัมิใ

จดัโครงสร้างอ

ยทรัสต์โดยรว

ยวข้องกับการ

ฏิบัติให้เป็นไ

มนิผลงานและ

บัดแูลกิจการแ

บบงานทัง้ 10 

ญาก่อตัง้ทรัส

ฎหมายและกฎ

ะพัฒนาธุรกิจ

าหนดนโยบา

ลบริหารกองทรั

องกองทรัสต์ร

มลูอสงัหาริมท

ละกําหนดกล

ริมการขาย กา

งผลตอบแทน

องทรัสต์ จดัทํา

 
งงานและหน้า

ารความเสี่ยง

และกํากบัดแูล

งกองทรัสต์ ให

ให้เกิดความขดั

องค์กรและแน

วมเม่ือเกิดคว

รดําเนินการข

ไปตามพ.ร.บ

ะการปฏิบตังิาน

และบริหารคว

ระบบ ท่ีปราก

สต์ และกฎหม

ฎระเบียบท่ีมีกา

จ 

ายและดําเนิ

รัสต์โดยจะทํา

วมถึงการลงท

ทรัพย์ท่ีกองทรั

ลยุทธ์ในการจั

ารประชาสมัพั

นได้ตามเป้าห

าประมาณกา

าท่ีความรับผิ

ง 

ลบริหารและจ

ห้เป็นไปตามส

ดแย้งทางผลป

นวทางการดํา

วามขดัแย้งทา

ของกองทรัสต์

. หลักทรัพย์ 

นของบคุลากร

วามเสี่ยงยงัทํา

กฏอยู่ในคู่มือร

มายท่ีเก่ียวข้อ

ารแก้ไขเปลี่ยน

นินงานตามแ

าหน้าท่ีวางแผ

ทุนในทรัพย์สิ

รัสต์จะลงทุน 

จัดหาผลประโ

พนัธ์และกลยทุ

หมายท่ีกําหน

รรายได้และค่

ดชอบของแต่

จดัการความเ

สญัญาก่อตัง้ท

ประโยชน์ระหว

เนินการเพ่ือรั

างผลประโยชน

ต์เป็นผู้ ท่ีมีคุณ

 พ.ร.บ. ทรัสต

ร 

าหน้าท่ีตรวจส

ระบบการทําง

อง เพ่ือทําให้ม

นแปลง 

แผนงานและ

นคดัเลือกและ

นอ่ืน (ถ้ามี) จ

ดําเนินการคดั

โยชน์จากอสั

ทธ์การแข่งขนั

นด และจัดกา

คา่ใช้จ่ายของก

ละฝ่ายสามาร

เสี่ยงท่ีเก่ียวข้อ

ทรัสต์และหลกั

ว่างกองทรัสต์ก

รักษาประโยชน

น์ขึน้ นอกจาก

ณสมบัติเหมา

ต์และกฎหมา

สอบการดําเนิน

งาน และระบบ

มัน่ใจว่ากองท

กลยุทธ์ในก

ะพิจารณาวาง

จัดให้มีการดํา

ดเลือกผู้ประเ

ังหาริมทรัพย์

เพ่ือให้อสงัหา

ารบริหารควา

กองทรัสต์ ดแูล
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รถสรุปได้

องกบัการ

กัเกณฑ์ท่ี

์กบับคุคล

น์ท่ีดีท่ีสดุ

กนี ้ยงัทํา

ะสมตาม

ายอ่ืนๆ ท่ี

นงานของ

บควบคมุ

ทรัสต์และ

ารจัดหา

งแผนการ

าเนินการ

มินมลูค่า

ย์ กําหนด 

าริมทรัพย์

ามเสี่ยงท่ี

ลเก่ียวกบั



 

 

น

บุ

(3

ต

ห

ติ

เชี

แ

เท

น

ทํ

ก

ส

ค

นโยบายและก

คุลากรเพ่ือกา

3) ฝ่ายนั

ทําหน้า

ามท่ีกําหนด

น่วยทรัสต์ กา

ดต่อและดแูล

ช่ียวชาญเพิ่มเ

นอกจา

ละดําเนินการ

ทคโนโลยีสาร

นายทะเบียนผู้ ื

างานของผู้บริ

ารใช้ประโยช

ะอาดและคว

วามครบถ้วนแ

 

 

 

 

 

 

 

การกู้ ยืมเงินข

ารบริหารจดักา

ักลงทุนสัมพ ั

าท่ีในการเปิด

ในสัญญาก่อ

ารจดัทํารายง

ลผู้ ถือหน่วยทรั

ตมิ 

ากนี ้ยงัทําหน้

รโดยผู้ ให้บริก

สนเทศและคอ

ถือหน่วยทรัส

ริหารอสงัหาริม

ชน์จากทรัพย์สิ

ามปลอดภัยข

และถกูต้อง ดู

องกองทรัสต์

ารกองทรัสต์ให

ันธ์และควบค

เผยข้อมลูต่อส

อตัง้ทรัสต์ กฎ

านประจําปีแ

รัสต์ รวมถึงทํ

น้าท่ีควบคมุ ติ

ารภายนอก (

อมพิวเตอร์ ก

ต์และการจ่าย

มทรัพย์ (Prop

สินของกองท

ของทรัพย์สิน

แลการจดัการ

 
ต์ (ถ้ามี) รวมท

ห้มีประสทิธิภา

คุมดแูลทรัพ

สํานกังาน ก.ล

ฎหมายและป

ละแบบแสดง

าหน้าท่ีดแูลจั

ิดตาม ประสา

(งานท่ีมีการ O

ารบริหารงาน

ยผลประโยชน์

perty Manag

รัสต์ ซึ่งรวมถึ

ของกองทรัส

รคา่ใช้จ่ายของ

ทัง้จัดให้มีกา

าพยิ่งขึน้ 

ย์สิน  

ล.ต. ตลาดหล

ประกาศท่ีเก่ี

รายการข้อมลู

จดัหาบุคลากร

านงานและดแู

Outsource) 

นทัว่ไป การจดั

น์ รวมถึงทําหน

ger) เพ่ือประ

ถึงการดูแลผู้ เ

ต์ ดูแลการจัด

งกองทรัสต์ให้

รอบรมและพ

ลกัทรัพย์ ทรัส

ยวข้องกับกา

ลประจําปีของ

รท่ีมีความรู้คว

แลงานท่ีได้มีก

ซึ่งรวมถึงงา

ดซือ้ การจดัเต

น้าท่ีควบคมุดู

ะโยชน์สงูสดุข

ช่าและผู้ ใช้บ ิ

ดเก็บค่าเช่าแ

มีประสทิธิภาพ

พัฒนาองค์คว

ตีและผู้ ถือหน

ารจัดการประ

งกองทรัสต์ รว

วามสามารถแ

การมอบหมาย

านด้านการจดั

ตรียมเอกสาร 

ดแูล และตรวจ

ของกองทรัสต์ 

ริการ การรัก

ละค่าบริการพ

พ 
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วามรู้ของ

น่วยทรัสต์

ะชุมผู้ ถือ

วมถึงการ

และความ

ยให้จดัทํา

ดการด้าน

 งานด้าน

จสอบการ

์ และดแูล

ษาความ

พืน้ท่ีให้มี



 

 

หน

ฝ่ายการตล
ธุรกิจ 

 

ตาราง

น่วยงาน 

าดและพฒันา

 

ดงัตอ่ไปนี ้จะ

จาํน
บุคล

2

 

ะแสดงจํานวนบ

นวน
ากร  

ผ

2 นาง
สวุตั

 นาง

หวงั

 
บคุลากรในฝ่า

ผู้ร ับผิดชอบ 

สาวณกุานต์  
ตธิกลุ 

สาวทรายทอง 

คณุธรรม 

ายตา่งๆ ของผู้

 
คุณ

ดํารงตําแ

- พฤษ
ประ
ผู้ อํา
ธุรกิ
บริษั

- พฤศ
ผู้ อํา
บริษั
แทน
Tha

- ปี 25
เจ้าห
บริษั
(มห

ดํารงตําแ

- เมษ
Ass
SCC

- พฤษ
Exec
SCC

ผู้จดัการกองทรั

ณสมบัตแิละป
(ย้อนหลั

แหน่ง 

ษภาคม 2559 –
ะธานเจ้าหน้าท่ีบ
านวยการฝ่ายกา
จ  
ษัท เอสซีซีพี รีทส

ศจิกายน 2550 
านวยการฝ่ายกา
ษัท ซี.ไอ.ที. พร็อ
นส์ จํากดั (Colli
ailand)  

549 – พฤศจิกา
หน้าท่ีด้านการล
ษัท เคปเปล ไทย
าชน) (Keppel 

แหน่ง 

ษายน 2555 – ปั
ociate  

CP Asset Mana

ษภาคม 2551 – 
cutive Assista

CP Asset Mana

รัสต์ 

ประสบการณ์
ัง 5 ปี) 

– ปัจจบุนั 
บริหาร และ
ารตลาดและพฒั

ส์ จํากดั 

– เมษายน 255
ารขายและการล
อพเพอร์ตี ้คอนซั
ers Internation

ายน 2550 
ลงทนุ 
ย พร็อพเพอร์ตี ้จ
 Thai Propertie

ัจจบุนั 

agement Pte. L

 เมษายน 2555
nt  

agement Pte. L
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ณ์ 

ฒนา

59 
ลงทนุ 
ซลั
nal 

จํากดั 
es) 

Ltd. 

5 

Ltd. 



 

 

หน

ฝ่ายนกัลงทุ
ควบคมุดแูล

น่วยงาน 

ทนุสมัพนัธ์และ
ลทรัพย์สนิ 

 

จาํน
บุคล

1

นวน
ากร  

ผ

 นาง
น้อม

 

 

ผู้ร ับผิดชอบ 

สาววรรณพรร
มกลอ่ม 

 
คุณ

ธน์ ดํารงตําแ

- มิถนุ
ผู้ อําน
ควบ
บริษัท

- มกรา
รองผู้
บริษัท
พาณิ

- กรกฎ
รองผู้
บริษัท
แอนด

- เมษา
ผู้จดัก
บริษัท
(ประ

- สงิหา
ผู้จดัก
อสงัห
บริษัท
ไทย 

ณสมบัตแิละป
(ย้อนหลั

แหน่ง 

นายน 2559 – ปัจ
นวยการฝ่ายนกั
คมุดแูลทรัพย์สนิ
ัท เอสซีซีพี รีทส์

าคม 2558 – พฤ
ผู้ อํานวยการ 
ัทหลกัทรัพย์จดัก
ณิชย์ จํากดั 

ฎาคม 2556 – ต
ผู้ อํานวยการ 
ัทหลกัทรัพย์จดัก
ด์ เฮ้าส์ จํากดั 

ายน 2553 – มิถุ
การ 
ัทหลกัทรัพย์จดัก
ะเทศไทย) จํากดั

าคม 2551 – เมษ
การ (สงักดัการล
หาริมทรัพย์) 
ัทหลกัทรัพย์จดัก
จํากดั 

ประสบการณ์
ัง 5 ปี) 

จจบุนั 
ลงทนุสมัพนัธ์แ
น 
์ จํากดั 

ฤษภาคม 2559 

การกองทนุ ไทย

ตลุาคม 2557 

การกองทนุ แลน

ถนุายน 2556 

การกองทนุ ไอเอ
ด 

ษายน 2553 
ลงทนุ ฝ่ายกองท

การกองทนุ นคร
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ณ์ 

ละ

 

ย

นด์ 

อน็จี 

ทนุรวม

รหลวง



 

 

หน

ฝ่ายกํากบัดู
บริหารความ

ร

เพื

และเพ่ือให้

 ให

น่วยงาน 

ดแูลกิจการและ
มเส่ียง 

ะบบงานของ

พ่ือให้บริษัทสา

ห้บริษัทมีคณุส

ห้มีระบบงานต

0) ระบบก

1) ระบบก

2) ระบบจ

3) ระบบก

ดําเนิน

4) ระบบก

5) ระบบร

6) ระบบก

7) ระบบก

8) ระบบก

9) ระบบก

 

จาํน
บุคล

1

งบริษัทในฐาน

ามารถปฏิบตัิง

สมบตัเิป็นไปต

ตามข้อกําหนด

การกําหนดนโ

การบริหารและ

จดัการความขั

การคดัเลือกบุ

นงานของกองท

การกํากบัดแูล

รองรับการเปิด

การปฏิบตักิาร

การตรวจสอบ

การตดิตอ่สื่อส

การจดัการกบั

นวน
ากร  

ผ

 นาย

นะผู้จ ัดการก

งานในฐานะผู้

ตามข้อกําหนด

ดท่ีเก่ียวข้อง ซึ

ยบายในการจั

ะจดัการความ

ดัแย้งทางผลป

บุคลากรของผู้

ทรัสต์ (ถ้ามี)  

ลการปฏิบตังิาน

ดเผยข้อมลูของ

รด้านงานสนบั

และควบคมุภ

สารกบัผู้ลงทนุ

ข้อพิพาททาง

 

ผู้ร ับผิดชอบ 

ยสขุวฒัก์ ภวสนั

กองทรัสต์ 

ผู้จดัการกองท

ดท่ีเก่ียวข้องขอ

ซึง่ประกอบด้วย

จดัการกองทรัส

มเสี่ยงท่ีเก่ียวข้

ประโยชน์ท่ีเก่ีย

จดัการกองทร

นของผู้จดัการ

งกองทรัสต์  

บสนนุ (Back O

ายใน  

นและการจดักา

กฎหมาย  

 
คุณ

ต์ ดํารงตําแ

- สิงห
ผู้ช่ว
บริษั
ไทย

- สิงห
ผู้ช่ว
บริษั
ไอเอ็

ทรัสต์ (REIT 

องสํานกังานค

ย  

สต์  

องกบัการดแูล

ยวข้อง  

รัสต์และผู้ รับม

รและบคุลากร

Office)  

ารกบัข้อร้องเรี

ณสมบัตแิละป
(ย้อนหลั

แหน่ง 

หาคม 2556 – พ
วยผู้บริหารงาน 
ษัท หลกัทรัพย์จั
 จํากดั 

หาคม 2555 – สิ
วยผู้จดัการ 
ษัทหลกัทรัพย์จดั
อ็นจี (ประเทศไท

Manager) ไ

คณะกรรมการ

ลจดัการกองท

มอบหมายใน

รของผู้จดัการก

รียนของผู้ลงทุ

ประสบการณ์
ัง 5 ปี) 

พฤษภาคม 2559

ดัการกองทนุ ก

งหาคม 2556 

ดการกองทนุ  
ทย) จํากดั 

ได้อย่างมีประ

ร ก.ล.ต. บริษัท

ทรัสต์  

นงานท่ีเก่ียวข้อ

กองทรัสต์  

น และ  
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ณ์ 

9 

สิกร

สิทธิภาพ 

ทจึงได้จดั

องกบัการ



 

 

ระบบกา
กองทรัส

ระบบกา
เก่ียวข้อง

ระบบกา
ผลประโย

โดยใน

ระบบหลัก

รกําหนดนโยบ
ต์ 

รบริหารและจั
งกบัการดแูลจั

รจดัการความ
ยชน์ท่ีเก่ียวข้อ

 

นแตล่ะระบบจะ

งานหลัก 

บายในการจดั

ดัการความเสี
ดัการกองทรัส

มขดัแย้งทาง
ง 

ะมีระบบงานย

การ 





สีย่งท่ี
สต์ 















(อยู
ควา

 
ยอ่ยดงัมีรายล

ระบบและขัน้
อสังหาริมทรั
และพฒันาธุร
ระบบและขัน้
อสงัหาริมทรัพ
ของฝ่ายการต
การให้ความร
นกัลงทนุสมัพ
ระบบการติด
เก่ียวกบัการล
การดแูลของฝ
ระบบการคว
ฝ่ายนกัลงทนุ
- ระบบกา
- ระบบกา
การเปิดเผย
ผู้บริหาร 
การทําธุรกร
ของกองทรัสต
การตดิตามป
การติดตามป
หน้าท่ีของผู้จั
การเปิดเผยส
บคุคลท่ีเป็นคู
ยู่ภายใต้การดู
ามเสี่ยง) 

ละเอียดดงัตาร

ระบบง

นตอนการพิจา
รัพย์ (อยู่ภาย
รกิจ) 
นตอนการสอบ
ัพย์ (Apprais
ตลาดและพฒั
ร่วมมือแก่ทรัส
พนัธ์และควบค
ดตาม วิเค
ลงทนุและบริห
ฝ่ายกํากบัดแูล
วบคุมดูแลทรัพ
นสมัพนัธ์และค
รควบคมุดแูลท
รควบคมุดแูลท
ข้อมูลการมีส

รมระหว่างกอ
ต์ 
ประเดน็เก่ียวกั
ประเด็นเก่ียว
จดัการกองทรัส
ส่วนได้เสียหรือ
คูค้่ากบักองทรั
ดูแลของฝ่าย

รางดงัตอ่ไปนี ้

งานย่อย 

ารณาและคดั
ใต้การดูแลข

บทานรายงานก
sal Report) (อ
ฒนาธุรกิจ) 
สตี (อยู่ภายใต้
คมุดแูลทรัพย์สิ
คราะห์ และป
หารอสงัหาริม
ลกิจการและบ
พย์สิน (อยู่ภา
ควบคมุดแูลทรั
ทรัพย์สนิของบ
ทรัพย์สนิหลกั
ส่วนได้เสียข

องทรัสต์และ

บัการแขง่ขนัท
วกับความเป็
สต์ 
อการได้รับปร
รัสต์  
กํากับดูแลกิ

 

เลือกการลงทุ
องฝ่ายการต

การประเมินมู
อยู่ภายใต้การ

ต้การดแูลของ
สนิ) 
ระเมินความเ
มทรัพย์ (อยู่ภา
บริหารความเสี
ายใต้การดูแล
รัพย์สนิ) 
บริษัท 
กของกองทรัสต
องกรรมการ

บุคคลท่ีเก่ียว

ทางธุรกิจ 
นอิสระในกา

ะโยชน์จากบริ

จการและบริ
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ทนุใน
ลาด

มลูค่า
รดแูล

งฝ่าย

เสี่ยง
ายใต้
สี่ยง) 
ลของ

ต์ 
และ

วข้อง

ารทํา

ริษัท/

รหาร



 

 

ระบบกา
กองทรัส
เก่ียวข้อง
(ถ้ามี) 

ระบบกา
ผู้จดัการก
พนกังาน

ระบบรอง
กองทรัส

ระบบหลัก

รคดัเลือกบคุล
ต์และผู้ รับมอบ
งกบัการดําเนิน

รกํากบัดแูลกา
กองทรัสต์และ
นของผู้จดัการก

งรับการเปิดเผ
ต์ 

 

งานหลัก 

ลากรของผู้จดั
บหมายในงาน
นงานของกองท

ารปฏิบตังิานข
ะกรรมการและ
กองทรัสต์ 

ผยข้อมลูของ

การ
นท่ี
ทรัสต์ 







ของ
ะ







(อยู
ควา



 

ระบบและขัน้
อสังหาริมทรั
และพฒันาธุร
ระบบและขั ้
ผู้ เช่ียวชาญด้
กองทรัสต์ (
ธุรกิจ หรือฝ่า
(แล้วแตก่รณี
ระบบและขั ้
กองทรัสต์ (อ
และควบคมุดู
ระบบและขัน้
การปฏิบตังิา
ระบบและขัน้
การปฏิบตัิงา
ผู้จดัการกองท
ระบบควบคมุ
ของผู้จดัการก
ยู่ภายใต้การดู
ามเสี่ยง) 

ระบบการจั
กองทรัสต์แล
เก่ียวข้อง (อ
และควบคมุดู

- ข้อมลูขอ

- ข้อมลูขอ
สทิธิการเ

ระบบง

ัน้ตอนการพิจ
รัพย์ (อยู่ภาย
รกิจ) 
ัน้ตอนการพิ
ด้านต่างๆ ท่ีเ
(อยู่ภายใต้กา
ายนักลงทุนสั
)) 
ัน้ตอนการคั
อยู่ภายใต้การ
ดแูลทรัพย์สนิ)
นตอนการติดต
นของผู้จดัการ
นตอนการติดต
านของกรรมก
ทรัสต์ 
มการปฏิบตัิห
กองทรัสต์  
ดูแลของฝ่าย

ัดทําและเปิด
ะกองทรัสต์ตา
ยู่ภายใต้การ
ดแูลทรัพย์สนิ)

องบริษัท (บริษั

องทรัสต์เพ่ือกา
เช่าไทยแลนด์

งานย่อย 

จารณาและค
ใต้การดูแลข

ิจารณา คัด
เก่ียวข้องกับก
รดแูลฝ่ายการ
สมัพนัธ์และคว

ัดเลือกบุคลา
รดแูลของฝ่าย
) 
ตาม ประเมินผ
รกองทรัสต์ 
ตาม ประเมินผ
การ ผู้บริหาร 

หน้าท่ีของผู้บริ

กํากับดูแลกิ

ดเผยข้อมูลเ
ามสญัญาตา่ง
ดูแลของฝ่าย
) 

ษัท เอสซีซีพี รีท

ารลงทนุในอสั
์ ไพร์ม พร็อพเ

คัดเลือกผู้ บริ
องฝ่ายการต

เลือกและว่า
การบริหารจัด
รตลาดและพฒั
วบคุมดูแลกิจ

ากรของผู้ จัด
ยนักลงทุนสมั

ผล และกํากบั

ผล และกํากบั
และพนักงาน

รหารและพนกั

จการและบริ

ก่ียวกับผู้ จัด
งๆ และกฎหม
ยนักลงทุนสมัพ

ทส์ จํากดั) 

สงัหาริมทรัพย์
เพอร์ตี ้
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รหาร
ลาด

าจ้าง
ดการ
ฒนา
จการ 

ดการ
พนัธ์

ดแูล

ดแูล
นของ

กงาน

รหาร

ดการ
มายท่ี
พันธ์

ย์และ



 

 

ระบบกา

(Back O

ระบบกา

 

ระบบหลัก

รปฏิบตักิารด้า

Office) 

รตรวจสอบแล

 

งานหลัก 

านงานสนบัสน

ละควบคมุภาย

นนุ 

ยใน 

 

- กระบวน
บริษัท แล

ระบบการควบ
ดําเนินการโด
(อยูภ่ายใต้กา
ควบคมุดแูลท

ระบบระบบค

- ระบบก
กองทรัส
พฒันาธุ

- ระบบก
รายจ่าย
ฝ่ายกําก

- ระบบกา
นกัลงทนุ

- ระบบกา
กองทรัส
สมัพนัธ์

- ระบบกา
ดูแลขอ
ทรัพย์สนิ

- ระบบก
การดูแล
ทรัพย์สนิ

- ระบบก
ค่าบริกา

ระบบง

การจัดเตรียม
ละกองทรัสต์ 

บคมุและดแูลง
ดยผู้ให้บริการภ
ารดแูลของฝ่า
ทรัพย์สนิ) 

ควบคมุภายใน

การจัดทํางบป
สต์ (อยูภ่ายใต้
ธุรกิจ) 

ารพิจารณา
ยนอกงบประม
กบัดแูลกิจการ

ารจดัซือ้จดัจ้า
นสมัพนัธ์และ

ารจดัเก็บข้อมู
สต์ (อยู่ภา
์และควบคมุดู

ารจดัทําบญัชี
องฝ่ายนักลง
น) 

ารควบคุมกา
ลของฝ่ายนัก
น) 

การติดตามก
ารโดยผู้บริหา

งานย่อย 

มและเปิดเผยข้

งานท่ีได้มีการ
ภายนอก (Out
ยนกัลงทนุสมั

นและการดําเนิ

ประมาณราย
ต้การดแูลของฝ

และอนุมัติรา
มาณ (อยู่ภา
รและบริหารคว

าง (อยู่ภายใต้
ควบคมุดแูลท

ล เอกสารและ
ยใต้การดูแล
ดแูลทรัพย์สนิ) 

ชและงบการเงิ
ทุนสัมพันธ์แ

ารปฏิบตัิการเงิ
ลงทุนสมัพนัธ

การจัดเก็บรา
ารอสงัหาริมท

ข้อมูลท่ีสําคญั

รมอบหมายให้
tsourcing) 
มพนัธ์และ

นินงาน  

ยรับรายจ่าย
ฝ่ายการตลาด

ายจ่ายพิเศษ
ายใต้การดแูล
วามเสี่ยง) 

ต้การดแูลของ
ทรัพย์สนิ) 

ะหลกัฐานเก่ีย
ของฝ่ายนักล
 

น (อยู่ภายใต้
และควบคุม

งินสด (อยู่ภา
ธ์และควบคุม

ายได้ค่าเช่า
รัพย์ (อยู่ภา
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ญของ

ห้

ของ
ดและ

ษหรือ
ลของ

งฝ่าย

ยวกบั
งทุน

ต้การ
ดูแล

ายใต้
ดูแล

และ
ายใต้



 

 

ระบบกา
จดัการกบั

ระบบกา

ระบบหลัก

รตดิตอ่สื่อสาร
บัข้อร้องเรียนข

รจดัการกบัข้อ

 

งานหลัก 

รกบัผู้ลงทนุแล
ของผู้ลงทนุ 

อพิพาททางกฎ



ละการ 

ฎหมาย 

 

การดูแล
ทรัพย์สนิ

- ระบบก
จากกอง
ภายใต้
ควบคมุ

ร ะ บ บ ค ว บ
อสงัหาริมทรั
อสังหาริมทรั
สมัพนัธ์และค

ระบบการติด
ร้องเรียนของ
สมัพนัธ์และค

ระบบการจัด
การดูแลขอ
ทรัพย์สนิ) 

ระบบง

ลของฝ่ายนัก
น) 

ารติดตามแล
งทรัสต์โดยผู้บ
ต้การดูแลขอ
ดแูลทรัพย์สนิ

บ คุ ม ก า ร ป ฏ
รัพย์ตามข้อกํา
รัพย์ (อยู่ภาย
ควบคมุดแูลทรั

ดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทนุ (อยูภ่
ควบคมุดแูลทรั

ดการกับข้อพิ
งฝ่ายนักลง

งานย่อย 

ลงทุนสมัพนัธ

ละประเมินค่า
บริหารอสงัหา
องฝ่ายนักลง
น)  

ฏิ บั ติ ห น้ า ที
าหนดในสญัญ
ยใต้การดูแลข
รัพย์สนิ) 

บผู้ลงทุนและ
ายใต้การดแูล
รัพย์สนิ) 

พาททางกฎห
ทุนสัมพันธ์แ

ธ์และควบคุม

ใช้จ่ายท่ีเรียก
าริมทรัพย์ 
งทุนสัมพันธ์

ท่ี ข อ ง ผู้ บ ริ ห
ญาแต่งตัง้ผู้บริ
ของฝ่ายนักล

ะการจัดการกั
ลของฝ่ายนกัล

หมาย (อยู่ภา
และควบคุม
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ดูแล

กเก็บ
(อยู่
และ

ห า ร
ริหาร
งทุน

ับข้อ
ลงทนุ

ายใต้
ดูแล



 

 

 ห
บ ิ

ซึง่ รว

 (P

 ห

 1

น้าท ี่และควา
ริษัทในฐานะผ

วมถึงการลงท

Property Man

น้าท่ีและความ

. หน้าท่ีโ

1.1 

1.2 

 

ามรับผิดชอบ
ผู้จดัการกองท

ทุนในทรัพย์สิน

nager) โดยบริ

มรับผิดชอบดงั

โดยทัว่ไป 

ผู้จดัการกอง

ความระมัด

ประโยชน์ท่ี

วัตถุประสง

เก่ียวข้อง ป

เปิดเผยเพ่ื

หน่วยทรัสต์

กบัประโยชน

ความรับผิดใ

ครบถ้วน 

ผู้จัดการกอ

กองทรัสต์ดงั

(ก) มีเงิ

การ

(ข)  เปิด

ในก

ไมบ่ิ

บของบริษัทใ
ทรัสต์มีหน้าท่ีแ

นของกองทรัส

ริษัทผู้จดัการก

งันี ้

งทรัสต์จะปฏิบ

ดระวัง ซื่อสัต

ท่ีดีท่ีสุดของผู้ ื

งค์ในการจัดต

ระกาศเก่ียวก

อประโยชน์ใ

์ นอกจากนี ้ผู้

น์ของผู้ ถือหน่ว

ในกรณีท่ีผู้จดั

งทรัสต์มีหน้า

งัตอ่ไปนี ้

นทุนท่ีเพียงพ

รปฏิบตัหิน้าท่ีใ

ดเผย ให้ความ

การตดัสินใจล

บดิเบือน และไ

 
ในฐานะผู้จ ัดก
และความรับผิ

สต์และควบคุ

กองทรัสต์จะป

บตัิหน้าท่ีในฐ

ย์สุจริต โดยป

ถือหน่วยทรัส

ตัง้กองทรัสต์

กับกองทรัสต์ต

ในการเสนอ

ผู้จดัการกองทร

วยทรัสต์และผ้

ดการกองทรัสต

าท่ีปฏิบตัิให้เป็

พอต่อการดําเ

ในฐานะผู้จดัก

มเห็น หรือให้ข้

ลงทุนของผู้ลง

ไมทํ่าให้สําคญั

การกองทรัส
ผิดชอบหลกัใน

คุมการปฏิบตัิ

ปฏิบตัิหน้าท่ีภา

านะท่ีเป็นผู้ ท่ี

ปฏิบัติต่อผู้ ถื

สต์โดยรวม แ

์ สัญญาแต่ง

ตลอดจนข้อผู

ขายหน่วยท

รัสต์ต้องไม่กร

ผู้ลงทนุโดยรว

ต์ไม่ปฏิบตัิหน้

ป็นไปตามหลั

นินธุรกิจและ

การกองทรัสต์ไ

ข้อมลูท่ีมีความ

ทนุ โดยข้อมลู

ญผิด 

ต์  
นการดแูลจดัก

หน้าท่ีของผู้บ

ายใต้การกํากั

มีวิชาชีพซึง่ได้

อหน่วยทรัสต

และเป็นไปตา

ตัง้ผู้ จัดการก

ผูกพนัท่ีได้ให้ไ

รัสต์แก่ผู้ ลง

ระทําการใดๆ 

วม และต้องรับ

น้าท่ี และ/หรือ

ลกัการดําเนินธ

ความรับผิดช

์ได้อยา่งตอ่เน่ือ

มสําคญัและเ ี

ลดงักล่าวต้อง

การกองทรัสต์ 

บริหารอสงัหา ิ

กบัดแูลของทรั

ด้รับความไว้ว

ต์อย่างเป็นธ

ามสัญญาก่อ

กองทรัสต์ กฎ

ไว้เพิ่มเติมในเ

ทุน  และมติข

อนัเป็นการขดั

บผิดอย่างไม่มี

ปฏิบตัิหน้าท่ีไ

ธุรกิจการเป็น

ชอบอนัอาจเกิ

อง  

ก่ียวข้องอย่าง

งสื่อสารได้อย่
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์ TPRIME 

าริมทรัพย์ 

ัสตี โดยมี

างใจด้วย

รรม เพ่ือ

ตัง้ทรัสต์ 

ฎหมายท่ี

เอกสารท่ี

ของผู้ ถือ

ดหรือแย้ง

มีข้อจํากดั

ไม่ถกูต้อง

นผู้จัดการ

กดขึน้จาก

งเพียงพอ

างชดัเจน 



 

  

(ค)  ไม่น

เหม

กระ

(ง)  ปฏิบ

กรณ

ลงท

 อนึ่ง

กอง

กอง

 (1) 

นําข้อมูลจาก

มาะสมไม่ว่าเ

ะทบตอ่ผลประ

บตัิงานด้วยค

ณีท่ีมีความขัด

ทนุได้รับการปฏ

ง เพ่ือป้องกัน

งทรัสต์อันอา

งทรัสต์ ผู้จดักา

ต้องไม่มี

กองทรัส

ต้องสาม

กองทรัส

หน่วยทรั

ทัง้นี ้ในป

รายใหญ

บริหารแ

ซึ่งจดัตัง้

ละ 75 ใ

เก่ียวข้อ

Partners

ประเทศใ

ทรัพย์สิน

ในการตั

 
การปฏิบัติหน

เพ่ือตนเองหรื

ะโยชน์โดยรวม

วามระมดัระวั

ดแย้งทางผลป

ฏิบตัท่ีิเป็นธรร

นการขัดแย้งท

าจเกิดขึน้ใน

ารกองทรัสต์ต

มีผลประโยชน

ต์ และหากมีก

ารถแสดงได้ว่

สต์จะเป็นไป

รัสต์โดยรวม 

ปัจจุบนันายสุ

ญ่ของผู้ จัดการ

ละเป็นผู้ ถือหุ้

ขึน้ในประเทศ

ในบริษัท และ

องกันกับนาย

s ดําเนินธุรกิจ

ในทวีปเอเชีย

นใดท่ีแข่งขนักั

ัดสินใจลงทุน

น้าท่ีผู้ จัดการ

รือบุคคลใดๆ 

มของกองทรัส

วงัไม่ให้เกิดคว

ประโยชน์เกิด

รมและเหมาะ

ทางผลประโย

การปฏิบัติห

ตกลงท่ีจะดําเนิ

น์อ่ืนท่ีอาจขัด

กรณีท่ีอาจก่อใ

ามีกลไกท่ีจะท

เพ่ือประโยช

สุชาติ เจียราน

รกองทรัสต์ ดํ

นรายใหญ่ขอ

ศสิงคโปร์ โดย

ะส่วนท่ีเหลือถ

ยสุชาติ เจียร

บริหารกองทนุ

ย แต่ในปัจจุบั

กับทรัพย์สินท่ี

นของกองทุน

รกองทรัสต์ไป

 หรือทําให้เกิ

ต์ 

วามขดัแย้งทา

ดขึน้ ต้องดําเนิ

สม 

ยชน์ระหว่างก

หน้าท่ีตามสัญ

นินการดงัตอ่ไป

ดแย้งกับผลป

ให้เกิดความขั

ทําให้เช่ือมัน่ไ

น์ท่ีดีท่ีสุดขอ

นุสสติ กรรมก

ารงตําแหน่งเ

องบริษัทกลุ่ม 

ยนายสชุาติ เจี

ถูกถือหุ้ นโดย

รานุสสติ บริษ

นท่ีลงทนุในอส

บนักองทุนดงัก

กองทรัสต์จะ

ท่ีอยู่ภายใต้ก

ปใช้ประโยชน์

กิดความเสียห

างผลประโยช

นินการให้มั่นใ

กองทรัสต์กับ

ญญาแต่งตัง้

ปนี ้

ประโยชน์ท่ีดีท

ดัแย้งทางผลป

ด้ว่า การบริห

องกองทรัสต์

การบริหารแล

เป็นประธานเ

 SC Capital 

จียรานุสสติ ถื

บุคคลอ่ืนท่ีไม

ษัทกลุ่ม SC 

สงัหาริมทรัพย์

กล่าวไม่มีการ

เข้าลงทุนครัง้

การบริหารจัด
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น์อย่างไม่

หาย หรือ

น์ และใน

ใจได้ว่าผู้

บผู้ จัดการ

ผู้ จัดการ

ท่ีสุดของ

ประโยชน์ 

ารจดัการ

และผู้ ถือ

ะผู้ ถือหุ้ น

เจ้าหน้าท่ี

Partners 

ถือหุ้นร้อย

ม่มีความ

 Capital 

ย์ในหลาย

รลงทุนใน

แรก และ

ดการของ



 

  

บริษัทกล

จากคณะ

กองทุนที

คณะกรร

บคุคลท่ีเ

นุสสติจะ

ยบัยัง้กา

กรรมก

คณะกรร

ผลประโย

การดําเนิ

กลุ่ม SC

กองทนุป

ท่ีมีความ

ผลประโ

ทรัพย์สิน

กองทุนด

กองทรัส

สําหรับก

ดําเนินก

บริหารจั

การดําเนิ

เป็นไปต

อสังหาริ

กอ งท รั

 
ลุ่ม SC Capit

ะกรรมการกา

ท่ีบริษัทกลุ่ม S

รมการแต่ละร

เก่ียวข้องกนักั

ะเป็นหนึ่งในค

ารตดัสินใจลง

าร ราย อ่ืนๆ

รมการทัง้หม

ยชน์ในการลง

นินงานท่ีผ่านม

C Capital Pa

ประเภท oppo

มเสี่ยงสูง  มีม

ยชน์ เช่น กา

นท่ีประสบปัญ

ดังกล่าวนัน้แ

ต์ในปัจจุบนัซึ

ารใช้ประโยชน

ารคดัเลือกผู้ เ

ดัการของบริษ

นินงานของผู้บ

ตามนโยบาย

รมทรัพย์ของก

ส ต์หลัง จาก

tal Partners 

รลงทุน (Inve

SC Capital

รายมีอํานาจอิ

บันายสชุาติ เ

คณะกรรมการ

งทุนเท่านัน้ ไม

 ห รือการตั

มดแต่อย่างใด

ทนุท่ีแข่งขนักั

มากองทนุท่ีอยู

artners เป็นก

rtunistic fund

มูลค่าต่ําและ

รซือ้ท่ีดินเพ่ือ

ญหาในการดํ

แตกต่างจากแ

ซึ่งมีลกัษณะเ

น์ออกให้เช่าใ

เช่าในอสงัหาริ

ษัทกลุ่ม SC C

บริหารอสงัหา

ยของกองทุน

กองทรัสต์อยู่ภ

กผ่ านกา รพิ

นัน้ จะต้องผ่า

estment Co

l Partners 

อิสระในการตั

เจียรานสุสติ ซึ

รดงักล่าว แต่ก

ม่มีอํานาจคว

ัดสิน ใจ ในก

ด จึงไม่ทําให้

บัธุรกิจของกอ

ยู่ภายใต้การบ ิ

กองทุนท่ีดําเนิ

d ซึง่มีนโยบาย

ะยังไม่พร้อม

อนํามาพัฒนา

ดําเนินงาน ซึ่

แนวทางการล

เป็นการนําทรั

ห้ใช้พืน้ท่ีหรือ

ริมทรัพย์ของก

Capital Partn

าริมทรัพย์ท่ีเป็

น  ในขณะท่ีก

ภายใต้การกํ

พิ จ า รณาคัด

านการพิจารณ

ommittee) ข

 ทําหน้าท่ีบ

ตดัสินใจ และไ

ซึง่แม้นายสชุา

ก็มีเพียงอํานา

บคุมการตดัสิ

ก า ร เลื อกลง

เกิดความขัด

องทรัสต์ นอก

ริหารจดัการข

นินงานในลักษ

ยการลงทนุใน

มจะดําเนินก

าโครงการ หรื

ซึ่งแนวทางกา

ลงทุนในทรัพ

รัพย์สินท่ีมีคว

บริการ นอกจ

กองทนุท่ีอยู่ภา

ners นัน้ก็จะอ

ป็นบุคคลภาย

การคัดเลือก

ากับดูแลของ

ดกรอง โดยผู้
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ณาอนุมตัิ

ของแต่ละ

บริหาร ซึ่ง

ไม่ได้เป็น

าติ เจียรา

าจในการ

สินใจของ

งทุนของ

ดแย้งทาง

จากนี ้ใน

ของบริษัท

ษณะของ

นทรัพย์สิน

ารจัดหา

รือการซือ้

ารบริหาร

ย์สินของ

ามพร้อม

จากนี ้การ

ายใต้การ

อยู่ภายใต้

นอกและ

กผู้ เช่าใน

งผู้ จัดการ

ผู้ บ ริ ห า ร



 

  

  

 (2) 

(จ)  ปฏิบ

ดําเ

วิชา

เก่ีย

สนบั

หรือ

(ฉ)  ผู้จดั

สําน

จดัก

อยา่

อสงัหาริม

ผู้ เช่าในอ

อิสระตอ่ก

แม้ว่าคว

ดงักลา่วก

กองทรัส

ความขดั

ขัดแย้งท

รักษาปร

กฎหมาย

ในกรณีที

ของกอง

เดียวกนัก

บตัิตาม พ.ร.บ

เนินการของก

าชีพท่ีกําหนด

ยวข้องกับธุรกิ

บสนุน สัง่การ

อข้อกําหนดดงั

ดการกองทรัส

นกังาน ก.ล.ต

การกองทรัสต์

างยิ่งให้รวมถึง

 
มทรัพย์ท่ีเป็นบ

อสงัหาริมทรัพ

กนั และไมมี่โอ

ามขดัแย้งทาง

กบัของกองทรั

ต์ยงัคงมีหน้าท

แย้งทางผลปร

ทางผลประโย

ระโยชน์ท่ีดีท่ี

ยกําหนด 

ท่ีผู้จดัการกอง

ทรัสต์ท่ีขออน

กบัทรัพย์สนิห

บ.หลกัทรัพย์ 

องทรัสต์ ตลอ

ดโดยสมาคม

กิจหลักทรัพย์ที

ร หรือให้ความ

งกลา่ว 

สต์มีหน้าท่ีให้

. ซึ่งรวมถึงกา

ต์อย่างมีนยัสํา

งหน้าท่ีดงัตอ่ไ

บคุคลภายนอ

พย์ของกองทุ

อกาสถ่ายเทข้

งผลประโยชน์

รัสต์จะยงัไม่เกิ

ท่ีจดัให้มีมาต

ระโยชน์ในกา

ชน์ท่ีอาจเกิด

ท่ีสุดของกอง

งทรัสต์จดัการ

นุญาตเสนอข

หลกัของกองทรั

พ.ร.บ. ทรัสต์

อดจนจรรยาบ

มท่ีเก่ียวเน่ือง

ท่ีสํานักงาน ก

มร่วมมือแก่บุค

ความร่วมมือ

ารเปิดเผยข้อม

าคญั หรือข้อม

ไปนี ้

กแล้ว ดงันัน้ ก

นและของกอ

ข้อมลูความลบั

น์ในการบริหา

กิดขึน้ด้วยเหตุ

รการและกลไ

รบริหารกองท

ดขึน้ไม่ว่าในก

ทรัสต์หรือผู้ ถื

รกองทรัสต์อ่ืน

ขายหน่วยทรัส

รัสต์อ่ืนนัน้ 

ต์ และกฎหมาย

บรรณและมาต

กับธุรกิจหลัก

ก.ล.ต. ยอมรั

คคลใดในการ

อในการปฏิบตัิ

มลูท่ีอาจส่งผล

มลูอ่ืนท่ีควรแจ้

การดําเนินกา

องทรัสต์จะมีค

บทางธุรกิจระห

รการลงทนุขอ

ตผุลข้างต้น แต

ไกเพ่ือปอ้งกนั

ทรัสต์ และจดัก

กรณีใดในอนา

ถือหน่วยทรัส

นอยู่ด้วย ทรัพ

สต์ต้องไม่เป็น

ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อ

ตรฐานในการ

ักทรัพย์ หรือ

รับ โดยอนุโลม

รปฏิบตัิฝ่าฝืน

ติหน้าท่ีของทร

ลกระทบต่อก

จ้งให้ทราบ โด

 

46 

รคดัเลือก

ความเป็น

หวา่งกนั  

องกองทุน

ตผู่้จดัการ

นไม่ให้เกิด

การความ

าคต เพ่ือ

สต์ตามท่ี

ย์สินหลกั

นประเภท

องกบัการ

รประกอบ

องค์กรท่ี

ม และไม่

กฎหมาย

รัสตี หรือ

ารบริหาร

ดยเฉพาะ



 

  

 (1) 

 (2) 

จดัทําแล

การควบ

เหตุผลอ

กองทรัส

ผู้จดัการ

หลกัฐาน

ตามท่ีทรั

ระยะเวล

ผู้จดัการ

ก่อตัง้ทรั

สัญญาแ

เอกสาร

หน่วยทรั

(ถ้ามี) ห

ประโยชน

และระบบ

ในช่วงระ

หน้าท่ีต้อ

เอกสารต

เช่า วิธีกา

สามารถ

วา่จ้างระ

ตีนํามาว

จดัการ ก

ได้อยา่งมี

 
ละจดัเก็บข้อมลู

คมุภายใน แล

อันสมควรแล

สต์ หากทรัส

รกองทรัสต์ต้อ

น รวมทัง้ให้เข้

รัสตีร้องขอโดย

ลาอนัสมควร เพ

กองทรัสต์ไม่ป

ัสต์ หรือวตัถปุ

แต่งตัง้ผู้ จัดกา

ร ท่ี เ ปิดเผยแ

รัสต์ หรือข้อต

หรือข้อกําหน

น์ของผู้ ถือหน่

บควบคมุภาย

ะยะเวลาก่อน

องจดัทําและจั

ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้

ารให้บริการ ก

เรียกเก็บจาก

ะหวา่งกองทรัส

วางแผนปฏิบตัิ

การควบคมุภา

มีประสทิธิภาพ

ลและเอกสาร

ละการเปิดเผย

ละไม่กระทบ

ตีประสงค์จะ

องให้ความร่วม

ข้าไปตรวจสอ

ยแจ้งให้ผู้จดัก

พ่ือให้ทรัสตีสา

ปฏิบตัิฝ่าฝืนก

ประสงค์ในกา

ารกองทรัสต์ 

แก่ผู้ ถือหน่วย

ตกลงอ่ืนใดระ

นดสัญญาอ่ืน

น่วยทรัสต์ ทัง้นี

ยในของผู้จดักา

นและหลังกา

จดัส่งพร้อมทัง้

ข้องกับการจดั

การจดัหา และ

กกองทรัสต์ สญั

สต์กบับคุคลต่

ติงานในการกํ

ายใน และการ

พ 

รหลกัฐานตา่ง

ยข้อมลูเก่ียวกั

บต่อการดําเ

ะตรวจสอบก

มมือในการนํา

บในสถานท่ีตั

การกองทรัสต์

ามารถตรวจส

กฎหมาย หรือ

ารจดัตัง้กองท

 หรือข้อผูกพัน

ยทรัสต์  ( ถ้า

ะหว่างผู้ จัดกา

นท่ีเก่ียวข้อง  

นี ้เป็นไปตาม

ารกองทรัสต์  

รจัดตัง้ทรัสต์

ัง้รับรองความ

ดโครงสร้างขอ

ะการจดัเก็บรา

ญัญาเช่า สญั

ตา่งๆ เป็นต้น ใ

กํากับดูแลและ

เปิดเผยข้อมลู

ๆ ในการบริห

กบักองทรัสต์ โ

นินงานของ

การจัดการใน

าส่งข้อมลูแล

ตัง้ของอสงัหา ิ

ต์ทราบล่วงหน้

สอบให้เป็นท่ีมั่

ข้อกําหนดแห

รัสต์ หรือข้อกํ

ันท่ีได้ให้ไว้เพิ

มี )  หรือมติข

ารกองทรัสต์แ

 (ถ้ามี) หรือ

มคู่มือระบบกา

ต์ ผู้ จัดการกอ

มถูกต้องของข้

องกองทรัสต์ วิ

ายได้ คา่ใช้จ่า

ญญาให้บริกา

ให้แก่ทรัสตี เพื

ะตรวจสอบกา

ลของกองทรัสต
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ารจดัการ 

โดยเม่ือมี

ผู้ จัดการ

นเร่ืองใด 

ะเอกสาร

าริมทรัพย์

น้าภายใน

นัใจได้ว่า

ห่งสญัญา

กําหนดใน

พิ่มเติมใน

ของผู้ ถือ

และทรัสตี 

ไม่ รักษา

ารทํางาน

งทรัสต์มี

้อมลูและ

วิธีการให้

ยตา่งๆ ท่ี

ร สญัญา

พ่ือให้ทรัส

ารบริหาร

ต์ดงักลา่ว



 

 

1.3 

1.4 

1.5 

 

นอกจากนี ้ผ้

ตลาดหลกัท

การรับ การ

อสงัหาริมท

ว่าข้อความที

แก้ไขตามคว

ผู้จดัการกอ

ประกันภยัค

ฐานะเป็นผู้

พนกังานขอ

ขอบเขตแห่ง

สญัญาแต่ง

ตีและผู้จดัก

ผู้จัดการกอ

ตามท่ีได้กํา

ตามท่ีระบไุว้

ในการทําธุร

เป็นไปตามห

(ก)  ดํา

อสัง

เก่ีย

อยา่

ผู้จดัการกองท

ทรัพย์เม่ือเกิดเ

เปิดเผยสารส

รัพย์ พ.ศ. 25

ท่ีเปิดเผยนัน้ไ

วามเห็นของท

งทรัสต์มีหน้า

ความรับผิดท่ีอ

ผู้ จัดการกองท

องตน ตลอดระ

งอํานาจ หน้า

ตัง้ผู้จดัการกอ

ารกองทรัสต์เห

งทรัสต์มีหน้า

าหนดไว้ภายใ

ว้ในสญัญาแต่

รกรรมเก่ียวกบั

หลกัเกณฑ์ดงัต

เ นินการเ พ่ือ

งหาริมทรัพย์

ยวเน่ืองกบัอสงั

างถกูต้องและ

 
ทรัสต์มีหน้าท่ีใ

เหตกุารณ์ตาม

นเทศ และกา

56 (รวมถึงท่ีมี

ไม่ถกูต้องหรือ

รัสตี และย่ืนก

าท่ีจัดให้มีการ

อาจเกิดขึน้จา

ทรัสต์ ตลอดจ

ะยะเวลาท่ีได้รั

ท่ีและความรั

องทรัสต์ได้กําห

ห็นร่วมกนัวา่เ

าท่ีต้องดําเนิน

ใต้สัญญาต่าง

ตง่ตัง้ผู้จดัการก

บอสงัหาริมทรัพ

ตอ่ไปนี ้

อให้มั่นใจไ ด้

์ และหุ้ นในบ ิ

งัหาริมทรัพย์เ

มีผลใช้บงัคบัไ

ในการรายงาน

มท่ีมีการระบไุ

ารเพิกถอนหน่

มีการแก้ไขเพิ่

ไม่เหมาะสม 

การแก้ไขนัน้ตอ่

รประกันภยักับ

ากการดําเนิน

จนการปฏิบัติ

รับความเห็นช

ับผิดชอบท่ีพ.

หนดไว้ อนึ่ง ว

เพียงพอและเห

นการให้เป็นไป

งๆ ท่ีทรัสตีได้

กองทรัสต์ 

พย์เพ่ือกองทรั

ด้ว่ าการซื อ้  

บริษัทท่ีทรัสต์

เพ่ือกองทรัสต์

ได้ตามกฎหม

นต่อทรัสตีในก

ไว้ในข้อบงัคบั

น่วยทรัสต์ของ

มเติม) โดยหา

ให้ผู้จดัการกอ

อตลาดหลกัท

บผู้ รับประกัน

นธุรกิจหรือกา

ติงานของกร

ชอบเป็นผู้จดัก

.ร.บ. ทรัสต์ ป

วงเงินประกนัภ

หมาะสม 

ปตามสิทธิแล

ด้เข้าทําในนา

รัสต์ ผู้จดัการก

รับโอน  การ

์เข้าลงทุน หรื

ต์หรือบริษัทท่ีท

าย  

กรณีท่ีมีการรา

บตลาดหลกัทรั

ทรัสต์เพ่ือการ

ากปรากฏว่าท

องทรัสต์มีหน้า

รัพย์ 

ภยัท่ีทรัสตียอ

รปฏิบตัิงานข

รมการ ผู้ บริห

การกองทรัสต์

ประกาศท่ีเก่ียว

ภยัให้เป็นไปต

ะหน้าท่ีของก

ามของกองทรั

กองทรัสต์ต้อง

ร จําหน่าย  จ่

รือการเข้าทํา

ทรัสต์เข้าลงทุ
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ายงานต่อ

รัพย์ เร่ือง

รลงทนุใน

ทรัสตีเห็น

าท่ีในการ

อมรับเพ่ือ

ของตนใน

หาร และ

์ ภายใน

วข้องและ

ตามท่ีทรัส

กองทรัสต์

รัสต์ ทัง้นี ้

ปฏิบตัิให้

าย  โอน

สัญญาท่ี

น เป็นไป



 

 

1.6 

1.7 

1.8 

 

(ข) ดําเ

อยา่

(1) 

(2) 

ผู้ จัดการกอ

ก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้จดัการกอ

ของกองทรัส

เม่ือมีการเป

ร่วมมือเพ่ือใ

เนินการเพ่ือให้

างเหมาะสม โ

ป ระ เมิ น

อสังหาริ

เพิ่มเตมิใ

 วิเคราะห

(การทํา 

อาจเกิด

ทางการบ

จัดการก

ก.ล.ต. แ

ในสญัญ

เสี่ยงดัง

เก่ียวข้อง

เสี่ยงท่ีอ

ประโยชน

องทรัสต์ต้องจ

 

งทรัสต์มีหน้า

สต์ตามเหตแุล

ปลี่ยนแปลงผู้จั

ให้การส่งมอบ

 
ห้มัน่ใจได้ว่าก

ดยอยา่งน้อยต

นความพ ร้อ

รมทรัพย์นัน้ๆ 

ในอสงัหาริมท

ห์และศึกษาค

due diligenc

จากการลงทุ

บริหารความ

องทุนและทรั

และ/หรือสํานกั

ญาก่อตัง้ทรัสต์

กล่าว ให้หม

งกบัการพฒัน

อาจเกิดจากก

น์จากอสงัหาริ

จัดให้มีการป

ท่ีในการดําเนิ

ะกระบวนการ

จดัการกองทรั

บงานแก่บคุคล

การลงทุนในอ

ต้องดําเนินกา

อมของตน เ

 ก่อนรับเป็นผ

ทรัพย์ดงักลา่วเ

ความเป็นไปไ

ce) ตลอดจน

นในอสังหาริ

เสี่ยงด้วย ตา

รัสต์ท่ีลงทุนใน

กงาน ก.ล.ต. 

์และสญัญาแ

ายความรวม

นาหรือก่อสร้า

การก่อสร้าง

รมทรัพย์ได้ เป็

ระชุมผู้ ถือหน

นินการเพิ่มทุน

รท่ีกําหนดในสั

ัสต์ ให้ผู้จดักา

ลท่ีจะเข้ามาป

สงัหาริมทรัพ

ารดงัตอ่ไปนี ้

อง ในกา รบ

ผู้ จัดการกอง

เพ่ือกองทรัสต์

ด้ และการตร

การประเมินค

รมทรัพย์นัน้ๆ

มหลกัเกณฑ์

นอสงัหาริมท

 ประกาศกําห

แต่งตัง้ผู้จดักา

มถึงแต่ไม่จํา

งอสงัหาริมท

ล่าช้า  หรือก

นต้น 

น่วยทรัสต์ตา

นของกองทรัส

สญัญาก่อตัง้ท

ารกองทรัสต์ดํ

ฏิบตัิแทนสําเ

ย์ของกองทรัส

บ ริหา รกา รล

ทรัสต์ หรือก่อ

ต์ แล้วแตก่รณี 

รวจสอบและส

ความเสี่ยงด้าน

 พร้อมทัง้จัด

์และแนวปฏิบ

รัพย์ซึ่งคณะก

หนด และตาม

รกองทรัสต์ ทั

กัดเพียงควา

รัพย์ (ถ้ามี) เช

การไม่สามาร

ามท่ีกําหนดใน

สต์และลดทุนช

ทรัสต์ 

ดําเนินการและ

เร็จลลุ่วงไป แล
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สต์เป็นไป

ลงทุน ใน

อนลงทุน

 

สอบทาน 

นต่างๆ ท่ี

ให้มีแนว

บตัิในการ

กรรมการ 

ท่ีกําหนด

ทัง้นีค้วาม

ามเสี่ยงท่ี

ช่น ความ

รถจัดหา

นสัญญา

ชําระแล้ว

ะให้ความ

ละปฏิบตัิ



 

 

1.9 

1.10 

 

1.11 

 

หน้าท่ีต่างๆ

สญัญาก่อตั ้

ในกรณีท่ีมีก

อสงัหาริมท

ตามหลกัเกณ

(ก) ดําเ

(ข) ไม่ใ

เข้า

ผู้ จัดการกอ

กําหนดตาม

ภายใน 3 เดื

และแสดงคว

ผู้ จัดการกอ

คณะกรรมก

ข้อมูลตามที

เปิดเผยหรือ

ประชุมสามั

พ.ร.บ. หลกั

กองทรัสต์ ใ

กฎหมายท่ีเกี

ผู้จดัการกอง

งดเว้นการดํ

ๆ ภายหลงัการ

ัง้ทรัสต์และสญั

การแต่งตัง้ท่ีป

รัพย์และการจ

ณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

เนินการให้ท่ีปรึ

ให้ท่ีปรึกษาผู้ ที

ร่วมพิจารณาใ

องทรัสต์ต้องจั

มกฎหมายวา่ด้

ดือนนบัแต่วนั

วามเห็นโดยผู้

องทรัสต์ต้องจ

การ ก.ล.ต. ตล

ท่ีมาตรา 56 

อการรายงาน 

มัญประจําปีใ

กทรัพย์ กฎหม

ให้เป็นไปตาม

ก่ียวข้อง สญัญ

งทรัสต์มีหน้าท

าเนินการตาม

 
รลาออกหรือเ

ญญาแตง่ตัง้ผู้

ปรึกษาเพ่ือให้

จัดการอสงัหา

นี ้

รึกษาแจ้งการ

ท่ีมีส่วนได้เสีย

ในเร่ืองนัน้ 

จัดทํางบการเ ิ

ด้วยวิชาชีพบญั

นสิน้รอบปีบญั

สอบบญัชีท่ีได้

จัดทําและเปิ

ลาดหลกัทรัพย

และมาตรา 5

 การจดัส่งราย

ห้แก่ผู้ ถือหน่ว

มายท่ีเก่ียวข้อง

หลกัเกณฑ์ เงื

ญาก่อตัง้ทรัสต

ท่ีชีแ้จง จดัสง่

มท่ีสํานกังาน ก

เปลี่ยนแปลงผ

ผู้จดัการกองทรั

ห้คําปรึกษาห

าริมทรัพย์ ให้

รมีสว่นได้เสียใ

ในเร่ืองท่ีพิจา

เงินของบริษัท

ญชี และสง่งบก

ญชี โดยงบการ

ด้รับความเห็น

ดเผยข้อมูลข

ย์ และผู้ ถือหน

57 แห่งพ.ร.บ

ยงานประจําปี

วยทรัสต์ ตลอ

ง สญัญาก่อตั

ง่ือนไข และวิธี

ต์ และสญัญา

งเอกสาร หรือห

ก.ล.ต. มีคําสัง่

ผู้ จัดการกองท

รัสต์ 

หรือคําแนะนํา

ห้ผู้จดัการกอง

ในเร่ืองท่ีพิจาร

ารณาไม่ว่าโด

ทฯ ให้เป็นไป

การเงินดงักลา่

รเงินท่ีจดัทํานั ้

นชอบจากสํานั

ของกองทรัสต

น่วยทรัสต์ ซึง่ร

บ. หลักทรัพย

ปีของกองทรัส

อดจนข้อมูลอื

ตัง้ทรัสต์ และส

ธีการท่ีกําหน

แตง่ตัง้ผู้จดักา

หลกัฐานท่ีเก่ีย

งหรือร้องขอ 

ทรัสต์ตามท่ีกํ

าเก่ียวกับการ

ทรัสต์ปฏิบตัิใ

รณา 

ยทางตรงหรือ

ตามมาตรฐา

าวตอ่สํานกังา

นัน้ต้องมีการต

กังาน ก.ล.ต. 

ต์ต่อทรัสตี สํ

รวมถึงแตไ่ม่จํา

ย์กําหนดให้ต้

สต์พร้อมกับห

อ่ืนใดตามท่ีกํ

สญัญาแต่งตัง้

ดในพ.ร.บ. ห

ารกองทรัสต์ 

ยวข้อง ดําเนิน
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กําหนดใน

รลงทุนใน

ให้เป็นไป

อทางอ้อม

านบัญชีท่ี

าน ก.ล.ต. 

ตรวจสอบ

 

านักงาน

ากดัเพียง

ต้องมีการ

นงัสือนัด

าหนดใน

ง้ผู้จดัการ

ลกัทรัพย์ 

นการหรือ



 

 

1.12 

1.13 

 

 

ผู้จดัการกอง

ของผู้ จัดกา

อสงัหาริมทร

กองทรัสต์ ก

กองทรัสต์รั

Commissio

เดิม หรือ ผู้

นายหน้าเป็น

อนึง่ “ผลปร

เคร่ืองบินแล

(เช่น รถยนต

หนีใ้ห้แทน ก

ผู้ จัดการกอ

กองทรัสต์ แ

ค้ากับกองท

ข้อมลูการเส

รายงานปร

พิจารณาคว

และความสม

สว่นได้เสียห

หรือได้รับกา

กลุ่มเดียวกนั

ให้แก่กนั เป็

งทรัสต์ต้องหลี

ารกองทรัสต์

รัพย์ ตลอดจน

กรรมการ ผู้บริ

รับค่านายหน้

on) หรือผลปร

ผู้ ให้ความสนับ

นรายได้หรือป

ระโยชน์” ท่ีกล

ละท่ีพกั ซึ่งไม

ต์ ทองคํา เคร่ื

การให้สว่นลด

องทรัสต์มีหน้

และบุคคลท่ีเกี

ทรัสต์หรือบริษั

สนอขายหน่วย

ะจําปีของกอ

วามเป็นอิสระข

มเหตสุมผลขอ

หรือการได้รับป

ารคํา้ประกนั ก

นั การให้หรือ

นต้น 

 
ลีกเลี่ยงสถาน

์  โดยเฉพาะ

นหลกัทรัพย์ แ

หาร ผู้จดัการ

น้า หรือผลปร

ระโยชน์อ่ืนใด

บสนุน (Spon

ระโยชน์ของต

ลา่วถึงข้างต้น 

ม่เก่ียวข้องกับ

องเพชร เป็นต้

 การสนบัสนนุ

นาท่ีเปิดเผยส่

ก่ียวโยงกนัของ

ษัทท่ีกองทรัสต

ยทรัสต์ หนงัสื

องทรัสต์ เพ่ือ

ของผู้จดัการกอ

องธุรกรรมนัน้ 

ประโยชน์ท่ีต้อง

การถือหุ้นระห

รับบริการ กา

นการณ์ท่ีอาจท

อย่างยิ่งในก

และบริการอ่ืนใ

ของผู้จดัการก

ระโยชน์ตอบ

ดจากเจ้าของห

nsor) ผู้ ขายห

ตนเอง 

 อาจอยู่ในรูป

การปฏิบตัิงา

ต้น) หลกัทรัพ

นหรือการให้ค

่วนได้เสียหรื

งผู้จดัการกอง

ต์เข้าลงทุนไว้ใ

สือเชิญประชมุ

ผู้ ลงทุนและท

องทรัสต์ในกา

  

งพิจารณาเปิด

หว่างกนั หรือมี

รซือ้ขายระหว

ทําให้เกิดข้อส

การพิจารณา

ใดให้แก่กองท

กองทรัสต์ และ

แทนท่ีได้จาก

หรือผู้ มีสิทธิก

หลักทรัพย์ ผู้

ตวัเงิน ของขวั

านในหน้าท่ี) ท

ย์ เช่น หุ้น กา

วามช่วยเหลือ

รอการได้รับป

งทรัสต์ จากบ ิ

ในหนงัสือชีช้

มเพ่ือขออนุมตัิ

ทรัสตีจะใช้เป็

ารเข้าทําธุรกรร

ดเผย เช่น เจ้า

มีผู้ ถือหุ้นรายใ

ว่างกนั และก

งสยัในความเ

าคัดเลือกหรือ

ทรัสต์ ห้ามมิให้

ะพนกังานของ

กการให้บริก

ารเช่าอสงัหา ิ

ผู้ ให้บริการ ห ื

วญั ของกํานลั

ทรัพย์สินหรือ

ารลดหนี ้หรือจ

อทางธุรกิจ เป็น

ประโยชน์ของ

ริษัทหรือบคุค

วน แบบแสด

ติทํารายการต่

ป็นข้อมูลประ

รมตา่งๆ เพ่ือก

หนี ้ลกูหนี ้ผู้ คํ

ใหญ่หรือผู้บริ

ารออกค่าใช้จ
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เป็นอิสระ

อซือ้ขาย

ห้ผู้จดัการ

งผู้จดัการ

าร (Soft 

าริมทรัพย์

รือบริษัท

ล (เช่น ตัว๋

อของมีค่า 

จ่ายชําระ

นต้น 

ผู้ จัดการ

คลท่ีเป็นคู่

งรายการ

ต่างๆ และ

กอบการ

กองทรัสต์ 

คํา้ประกนั

ริหาร เป็น

จ่ายต่างๆ 



 

 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

 

ผู้จดัการกอง

ชีช้วน และแ

ผู้จดัการกอง

ทรัพย์สนิขอ

ผู้จดัการกอง

ตลาดในกา

นําสง่ให้ทรัส

ผู้ จัดการกอ

เปลี่ยนแปล

กองทรัสต์ โ

โดยต้องแจ้ง

บงัคบั 

ในกรณีท่ีกอ

กองทรัสต์ส

คณะกรรมก

กองทรัสต์ 

ในกรณีท่ีผู้จั

ไม่ปฏิบตัิหน้

ผู้ จัดการกอ

กรณีข้างต้น

โดยในหนงัสื

กองทรัสต์เกี

กองทรัสต์ใ

งทรัสต์มีหน้าที

แบบแสดงรายก

งทรัสต์มีหน้าที

งกองทรัสต์ 

งทรัสต์มีหน้าท

รลงทุนและก

สตีพิจารณาแล

องทรัสต์มีห

งรายการใดใ

ดยแนบคูมื่อร

งก่อนคู่มือระ

องทรัสต์จะมีก

สามารถปฏิบั

การก.ล.ต. เ ี

จดัการกองทรัส

น้าท่ีของผู้จดัก

งทรัสต์ หรือก

นไปยงัทรัสตีโด

สือชีแ้จงของผู้

ก่ียวกับกรณีด

ในกรณีข้างต้

 
ท่ีเปิดเผยจํานว

การข้อมลูประ

ท่ีในการจดัให้

ท่ีในการจดัให้

การหาผลประ

ละให้ความเห็น

น้า ท่ีแจ้งให้ท

ในคู่มือระบบก

ระบบการทํางา

บบการทํางา

การออกหุ้นกู้  ผ

บัติให้เป็นไปต

ก่ียวกับการอ

ัสต์ได้รับแจ้งเ

การกองทรัสต์ต

กฎหมายท่ีเก่ีย

ดยเร็วและต้อง

ผู้จดัการกองท

ดังกล่าว และ

ต้นเป็นเร่ืองท่ี

วนเงินกู้ ยืมใน

ะจําปีของกองท

มีการประเมิน

ห้มี หรือจดัทํา

ะโยชน์ในทรัพ

น 

ทรัสตีทราบ

การทํางานแล

านและระบบค

นและระบบค

ผู้จดัการกองท

ตามเง่ือนไขภ

อนุญาตให้เส

ป็นหนงัสือจา

ตามท่ีระบไุว้ใ

ยวข้อง ผู้จัดก

งไม่เกิน 3 วนัท

ทรัสต์จะต้องร

ะหากปรากฏว

ท่ีอาจส่งผลก

นแบบแสดงราย

ทรัสต์ 

นมลูคา่ทรัพย์สิ

แผนการดําเนิ

พย์สินของกอง

เป็นลายลัก

ละระบบควบค

ควบคมุภายใน

ควบคุมภายใน

ทรัสต์มีหน้าท่ี

ภายหลังการอ

นอขายตราส

ากทรัสตีเน่ืองจ

ในสญัญาก่อตั

การกองทรัสต์

ทําการนบัแตไ่

ะบุสาเหตแุละ

ว่าการไม่ปฏิบ

ระทบต่อกอง

ยการข้อมลูแล

สิน และสอบท

นินงาน รวมถึง

งทรัสต์ในแต่ล

ษณ์อักษรหา

คมุภายในของ

นฉบบัแก้ไขสง่

นฉบบัแก้ไขจ

ดําเนินการใด

อนุญาตตาม

สารหนีท่ี้ออก

จากผู้จดัการก

ตัง้ทรัสต์ สญัญ

ต์จะต้องมีหนงั

ได้รับหนงัสือจ

ะคําชีแ้จงของ

บัติหน้าท่ีของ

งทรัสต์และ/ห
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ละหนงัสือ

ทานมลูคา่

งแผนการ

ละปี และ

ากมีการ

งผู้จดัการ

งให้ทรัสตี 

จะมีผลใช้

ดๆ เพ่ือให้

ประกาศ

กใหม่ของ

กองทรัสต์

ญาแต่งตัง้

งสือชีแ้จง

จากทรัสตี 

งผู้จดัการ

งผู้ จัดการ

หรือผู้ ถือ



 

 

 2. หน้าท่ีใ

2.1 

 

หน่วยทรัสต์

ท่ีอาจเกิดขึ ้

ดงักล่าวไว้ใ

ดําเนินการอ

ภายในระยะ

ดังกล่าวอย

หน่วยทรัสต์

ในการบริหารจ

เพ่ือให้การดู

และมีประสิ

สญัญาแต่ง

ถือหน่วยทรั

ตรวจสอบแ

รับผิดชอบได

(ก) การ

โคร

กําห

การ

สอด

กฎห

ถือห

(ข) การ

ได้รั

ประ

์ ทรัสตีอาจแจ้

ึน้ต่อกองทรัส

ในหนังสือชีแ้จ

อย่างเต็มท่ีเพื

ะเวลาอนัสมค

ย่างเต็มท่ีโดย

์เป็นสําคญั 

จดัการกองทรั

ดแูลจดัการกอ

ทธิภาพ ตลอ

ตัง้ผู้จดัการกอ

รัสต์โดยรวม 

ละถ่วงดลุการ

ด้อยา่งครบถ้ว

รกําหนดนโยบ

รงสร้างเงินทุน

หนดนโยบายแ

รจัดการลงทุน

ดคล้องกับนโ

หมายและกฎเ

หน่วยทรัสต์โด

รบริหารและจั

รับมอบหมาย

ะสทิธิภาพ 

 
้ งให้ผู้จดัการก

สต์และแก่ผู้ ถื

จงของผู้จัดกา

พ่ือชีแ้จงรายล

ควรตามท่ีทรัส

ยคํานึงถึงผล

รัสต์ 

องทรัสต์ตามท่ี

อดจนเป็นไปต

องทรัสต์ รวมท

 ผู้ จัดการกอง

รปฏิบตัิงานท่ี

วน โดยอยา่งน้

บายในการจดัก

นของกองทรัสต

และกลยทุธ์ใน

นตามท่ีได้รับม

โยบายการลง

เกณฑ์กําหนด

ดยรวม 

ดัการความเสี่

ย เพ่ือให้สาม

กองทรัสต์ระบุ

ถือหน่วยทรัส

ารกองทรัสต์ข้

ะเอียดและจั

สตีกําหนด ทัง้

ลประโยชน์ท่ี

ท่ีได้รับมอบหม

ตามกฎหมาย 

ทัง้เป็นการรักษ

งทรัสต์ต้องจัด

มีประสิทธิภา

น้อยต้องครอบ

การกองทรัสต์

ต์ การตดัสินใ

นการจดัหาปร

มอบหมายเป็น

งทุนตามสัญ

ด ตลอดจนเพ่ือ

สี่ยงท่ีเก่ียวข้อง

มารถป้องกัน

แนวทางการแ

สต์และระยะเ

ข้างต้นได้ โดย

ัดส่งข้อมูลให้

งนี ้ผู้จดัการก

ดีท่ีสุดของก

มายจากทรัสตี

 กฎเกณฑ์ สญั

ษาผลประโยช

ดให้มีระบบง

าพ  และสามา

คลมุเร่ืองดงัต่

ต์และบริษัทท่ีท

ใจลงทุนในอสั

ระโยชน์จากอ

นไปด้วยความ

ญาก่อตัง้ทรั

อรักษาประโยช

งกบัการดแูลจั

นและจัดการ

แก้ไขเยียวยาผ

เวลาในการแ

ยผู้จดัการกอง

แก่ทรัสตีตาม

องทรัสต์จะดํา

องทรัสต์และ

ตีเป็นไปอย่างเ

ญญาก่อตัง้ทร

ชน์ของกองทรั

านท่ีมีคุณภา

ารถรองรับงาน

ตอ่ไปนี ้

ทรัสต์เข้าลงทุ

สงัหาริมทรัพย์

อสงัหาริมทรัพ

มรอบคอบ ระ

ัสต์ และเป็นไ

ชน์ของกองทรั

จดัการกองทรั

ความเส่ียงไ
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ผลกระทบ

แก้ไขเร่ือง

งทรัสต์จะ

มท่ีร้องขอ

าเนินการ

ะแก่ผู้ ถือ

เหมาะสม

รัสต์ และ

รัสต์และผู้

าพ มีการ

นในความ

น การจดั

์ และการ

พย์ เพ่ือให้

ะมดัระวงั 

ไปตามท่ี

รัสต์และผู้

ัสต์ตามท่ี

ด้อย่างมี



 

  

(ค) การ

กอง

ซึ่งร

กอง

(ง) การ

เ ก่ีย

ควา

ตาม

แตง่

(จ) การ

รวม

เพ่ือ

ผู้จดั

(ฉ) การ

สญั

ตาม

อําน

(ช) การ

(ซ) การ

(ฌ) การ

(ญ) การ

รจดัการความข

งทรัสต์กับผู้จดั

รวมถึงมาตรก

งทรัสต์หรือผู้ ถื

รคัดเลือกบุค

ยวข้องกับกา

ามสามารถ แล

มท่ีกฎหมาย ก

งตัง้ผู้จดัการกอ

รกํากบัดแูลกา

มทัง้การตรวจส

อให้เป็นไปตาม

ดการกองทรัส

รเปิดเผยข้อมลู

ญญาก่อตัง้ทรัส

มพ.ร.บ. หลกั

นาจแห่งกฎหม

รปฏิบตักิารด้า

รตรวจสอบแล

รตดิตอ่สื่อสาร

รจดัการกบัข้อ

 
ขดัแย้งทางผล

ดการกองทรัส

การหรือแนวท

ถือหน่วยทรัสต์

คลากรของผู้ จ

ารดําเ นินกา

ละมีคณุสมบตัิ

กฎเกณฑ์ท่ีเก่ีย

องทรัสต์กําหน

ารปฏิบตัิงานข

สอบดแูลผู้ รับ

มท่ีกฎหมาย ก

ต์กําหนด 

ลท่ีครบถ้วนถู

สต์ สญัญาแต่ง

กทรัพย์ พ.ร.บ

มายดงักลา่ว ต

านงานสนบัสนุ

ะควบคมุภาย

รกบัผู้ลงทนุแล

พิพาททางกฎ

ลประโยชน์ท่ีเกี

สต์และบุคคล

ทางดําเนินกา

ต์โดยรวมเม่ือเกิ

จัดการกองท

ารของกองท

ตท่ีิเหมาะสมกั

ยวข้อง และตา

นด 

ของผู้จดัการแ

มอบหมายใน

กฎเกณฑ์ สญั

กต้องและเพีย

งตัง้ผู้จดัการก

บ. ทรัสต์ ประก

ตลอดจนกฎห

นนุ (Back Off

ใน 

ละการจดัการกั

ฎหมาย 

ก่ียวข้อง โดยเ

ท่ีเก่ียวโยงกัน

ารเพ่ือรักษาป

กิดความขดัแย้

ทรัสต์และผู้ รับ

รัสต์  ( ถ้ามี )

กบังานท่ีจะปฏิ

ามท่ีสญัญาก่

และบุคลากรข

นงานท่ีเก่ียวกบั

ญญาก่อตัง้ทรั

ยงพอเพ่ือให้เ

กองทรัสต์ และ

กาศ กฎ หรือ

มายอ่ืนท่ีเก่ียว

fice) 

กบัข้อร้องเรียน

ฉพาะอย่างยิ่ง

นกับผู้จดัการก

ประโยชน์ท่ีดี

ย้งทางผลประ

บมอบหมาย

 เ พ่ือให้ผู้ ท่ี มี

ฏิบตัิ และเพ่ือใ

อตัง้ทรัสต์ แล

ของผู้จดัการก

บัการจดัการก

ัสต์ และสญัญ

ป็นไปตามท่ีกํ

ะตามหลกัเกณ

อคําสัง่ท่ีออกโ

วข้อง 

นของผู้ลงทนุ 
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ง ระหว่าง

กองทรัสต์ 

ท่ีสุดของ

โยชน์ขึน้ 

ในงานท่ี

มีความรู้

ให้เป็นไป

ละสญัญา

กองทรัสต์ 

กองทรัสต์

ญาแต่งตัง้

กําหนดใน

ณฑ์ท่ีออก

โดยอาศยั



 

 

2.2 

2.3 

 

ผู้จดัการกอง

การประกอบ

ข้อ 2.2  

การจดัให้มี

บุคคลอ่ืนเป็

กองทรัสต์ได

ประสทิธิภาพ

(1) กา

ปฏิ

(2) มีม

ดํา

(3) ในก

ต้อ

นอกจากนี ้ก

ระบบและงา

ผู้ จัดการกอ

ก่อตัง้ทรัสต์

เสนอขายห

ประโยชน์ขอ

บริษัทท่ีกอง

ปี สญัญาเช่

สิทธิท่ีจะให้

สํานกังานท่ี

งทรัสต์อาจมอ

บธุรกิจเป็นผู้จั

ระบบงานท่ีก

ป็นผู้ รับดําเนิ

ด้เท่าท่ีจําเป็น

พมากยิ่งขึน้ ทั

รมอบหมายต้

ฏิบตัหิน้าท่ีของ

มาตรการรอง

เนินการไมส่าม

กรณีท่ีมีการม

งมอบหมายให

การมอบหมาย

านตามข้อ 2.1

องทรัสต์ต้องบ

ต์ สัญญาแต่ง

หน่วยทรัสต์แ

องผู้ ถือหน่วย

งทรัสต์ลงทนุเข้

าพืน้ท่ีท่ีมีอายุ

ห้ต่ออายุการเช

ดนิ เป็นต้น เพื

 
อบหมายให้บุ

จดัการกองทรัส

ล่าวมาข้างต้น

นการในเร่ือง

นเพ่ือส่งเสริมใ

ทัง้นี ้ภายใต้หล

ต้องไม่มีลักษณ

งผู้จดัการกองท

รับให้สามาร

มารถดําเนินก

มอบหมายงาน

ห้กบัผู้ ท่ีสามา

ยให้บคุคลอ่ืนเ

 (ก) – (ง) แล

บริหารจัดการ

ตัง้ผู้ จัดการก

ละหนังสือชีช้

ทรัสต์ และข้อ

ข้าทํา เช่น สญั

ยกุารเช่ารวมถึ

ช่ารวมมากก

พ่ือมิให้กองทรั

ุคคลอ่ืนเป็นผู้

ัสต์ได้ โดยต้อ

นทัง้หมดนี ้ผู้

งท่ีเก่ียวข้องกั

ให้การประกอ

ลกัเกณฑ์ดงัตอ่

ณะท่ีอาจส่งผ

ทรัสต์ 

ถประกอบธุร

การตอ่ไปได้ 

นเก่ียวกบัการ

รถดําเนินการ

เป็นผู้ รับดําเนิน

ะ (ฌ) 

รกองทรัสต์ให้

องทรัสต์ ตลอ

ช้วนการเสน

อสญัญาและ

ญญากู้ เงิน สญั

งระยะเวลากา

ว่า 9 ปี หรือส

ัสต์กระทําผิดส

ผู้ รับดําเนินกา

งเป็นไปตามห

จดัการกองท

กับการประกอ

อบธุรกิจเป็นไ

อไปนี ้

ผลกระทบต่อ

รกิจได้อย่างต

รลงทุนในทรัพ

รได้โดยชอบด้ว

นการข้างต้น ต

ห้เป็นไปตามข้

อดจนแบบแส

อขายหน่วยท

เง่ือนไขของสั

ญญาเช่าพืน้ท่ี

ารเช่าตามคําม

สัญญาเช่าพืน้

สญัญาใดๆ ท่ี

รในเร่ืองท่ีเก่ีย

หลกัเกณฑ์ท่ีกํ

รัสต์อาจมอบ

อบธุรกิจเป็น

ไปอย่างคล่อง

ประสิทธิภาพ

ต่อเน่ืองในกร

พย์สินอ่ืนของก

วยกฎหมาย 

ต้องมิใช่การม

ข้อกําหนดแห่

สดงรายการข้

ทรัสต์ และดู

ญัญาท่ีกองท

ท่ีมีอายรุวมม

มัน่ท่ีจะให้เช่า

นท่ีท่ีได้จดทะ

กองทรัสต์เข้า
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ยวข้องกบั

กําหนดใน

บหมายให้

นผู้ จัดการ

ตวัและมี

พของการ

รณีท่ีผู้ รับ

กองทรัสต์ 

อบหมาย

ห่งสัญญา

ข้อมูลการ

แลรักษา

ทรัสต์หรือ

มากกว่า 7 

และ/หรือ

ะเบียนกับ

ทําไว้ 



 

 

2.4 

2.5 

 

ผู้จดัการกอง

กองทรัสต์ไป

รวมทัง้เอกส

หรือไม่ลงทุน

ตรวจสอบ (

นัน้ ให้ผู้จดัก

อสงัหาริมท

โดยให้ยึดถื

กองทรัสต์ แ

ดการกองทรั

เศรษฐกิจขอ

หน่วยทรัสต์

(ก) กําห

ประ

(ข) ดแูล

การ

และ

เง่ือน

(ค) ลงท

เป็น

ตลอ

สําน

(ง) บริห

งทรัสต์ต้องคดั

ปลงทุนด้วยค

สาร หลกัฐานเกี

นในทรัพย์สิน

due diligenc

การกองทรัสต์ป

รัพย์ซึ่งคณะก

ถือและปฏิบัติ

และตามท่ีกําห

ผู้จัรัสต์ต้อง ดํา

องทรัพย์สินข

์ เช่น  

หนดกลยุท ธ์

ะสทิธิภาพและ

ลจดัการกองท

รกู้ ยืมเงินและ

ะการดําเนินกิจ

นไขเท่าท่ีสญัญ

ทุนในอสังหาริ

นไปตามสญัญ

อดจนประกาศ

นกังาน ก.ล.ต

หารกระแสเงิน

 
ดเลือกและตร

วามรอบคอบ

ก่ียวกบัการคดั

ใดทรัพย์สินห

ce) อสงัหาริม

ปฏิบตัติามแน

กรรมการ ก.ล

ติตามเป็นมา

หนดในสญัญา

าเนินการตา่งๆ

องกองทรัสต์อ

ธ์และนโยบา

ะสอดคล้องกบั

ทรัสต์ในสว่นท่ี

ะก่อภาระผูกพ

จการตา่งๆ เพ่ื

ญาก่อตัง้ทรัสต

ริมทรัพย์ท่ีตร

ญาก่อตัง้ทรัสต

ศ และคําสัง่ท่ี

. จะประกาศกํ

นสดของกองท

รวจสอบ (due

บและระมดัระ

ดเลือก การตร

หนึ่งให้แก่กอง

มทรัพย์ท่ีจะให้

นวปฏิบตัใินกา

.ต. และ/หรือ

ตรฐานขัน้ต่ํา

ก่อตัง้ทรัสต์แล

ๆ ให้มัน่ใจได้วา่

์อย่างมืออาชีพ

ายการลงทุน

บข้อผกูพนัท่ีกํา

ท่ีเป็นการดําเนิ

พนัแก่ทรัพย์สิ

พ่ือกองทรัสต์ ท

ต์ได้ระบไุว้ 

รงกับวัตถุประ

ต์ หลกัเกณฑ์

เก่ียวข้องอ่ืนใ

กําหนด 

รัสต์ 

e diligence) อ

วงั โดยต้องบั

รวจสอบ และก

ทรัสต์ไว้ด้วย 

ห้กองทรัสต์ไปล

ารจดัการกองท

 สํานกังาน ก

าในการปฏิบั

ละสญัญาแตง่

าได้จดัการด้า

พและเป็นไปเ

นและการบ ิ

าหนดไว้ในสญั

นินงานทางธุรกิ

สินของกองทรั

ทัง้นีภ้ายในขอ

ะสงค์การลงท

์ท่ีกําหนดในป

ใด ตามท่ีคณะ

อสงัหาริมทรัพ

นัทึกและจดัเ

การตดัสินใจที

 ทัง้นี ้การคดัเ

ลงทนุตามข้อ

ทนุและทรัสต์ที

.ล.ต. ประกา

บัติหน้าท่ีของ

งตัง้ผู้จดัการก

นการเงินและ

เพ่ือประโยชน์

ริหารความ

ญญาก่อตัง้ทรั

กิจ ซึง่รวมถึงก

รัสต์ การเข้าทํ

อบเขต หลกัเก

ทุนของกองทรั

ประกาศ ทจ. 

ะกรรมการ ก.
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พย์ท่ีจะให้

ก็บข้อมลู

ท่ีจะลงทนุ

เลือกและ

กําหนดนี ้

ท่ีลงทนุใน

ศกําหนด 

ผู้ จัดการ

องทรัสต์ 

มลูคา่เชิง

น์ของผู้ ถือ

เสี่ ยง ท่ี มี

ัสต์ 

การลงทนุ 

ทําสญัญา 

ณฑ์ และ

รัสต์ และ

49/2555 

ล.ต. หรือ



 

  

(จ) พิจา

(ฉ) จดัใ

กอง

ทรัพ

สิ่งป

อปุก

กลบั

ได้รั

วินา

จําน

ค่าเ

(ยก

อสงั

บริษ

กอง

ประ

สําห

หลกั

เหม

(ช) จัดใ

(Te

(ซ) ควบ

(ฌ) ควบ

อสงั

ารณาการจ่าย

ให้มีการประกั

งทรัสต์ลงทุน

พย์สินหลกัขอ

ปลูกสร้าง รว

กรณ์ท่ีใช้ในกา

บสภาพเดิม เ

รับผลตอบแท

าศภัยท่ีอาจเ ิ

นวนต้นทนุทด

เสื่อมราคา 

กเว้นในกรณี

งหาริมทรัพย์ไ

ษัทท่ีกองทรัส

งทรัสต์และผู้

ะกนัภยัธุรกิจห

หรับความรับผิ

กหรือจากการ

มาะสม 

ให้มีการวางแ

nant Mix) 

บคมุดแูลให้ผู้ เ

บคุมดูแลให้มี

งหาริมทรัพย์ที

 
ยประโยชน์ตอบ

นัภยัในวงเงิน

ในทรัพย์สินห

งกองทรัสต์ ที

มถึงโครงสร้า

ารดําเนินงาน

พ่ือให้กองทรัส

นไม่น้อยกว่า

กิดขึน้กับอสัง

แทนหรือต้นทุ

โดยระบุให้ท

ณี ท่ีสัญญาเช

ได้กําหนดเง่ือ

ต์เข้าลงทุนมีก

ผู้ ให้กู้  (ถ้ามี)

หยดุชะงกั (Bu

ผิดต่อบุคคลภ

รดําเนินการใน

แผนการจัดสั

เช่าและผู้ใช้บริ

มีการปฏิบัติต

ท่ีกองทรัสต์ได้

บแทนของกอง

นท่ีทรัสตีเห็นวา่

หลักเพ่ือคุ้มค

ท่ีทําให้ทรัพย์สิ

างอาคาร ระบ

น อปุกรณ์ตกแ

ัสต์สามารถจั

าเดิม ซึ่งอย่าง

ังหาริมทรัพย์

ทนุเปลี่ยนแทน

ทรัสตีในนามข

ช่า ท่ีกองทรัส

อนไขไว้เป็นอย

การกู้ ยืมเงินโ

 เป็นผู้ รับผล

usiness Inter

ภายนอกท่ีอา

นทรัพย์สนิหลกั

สัดส่วนประเภ

ริการปฏิบตัติา

ามกฎหมาย

ลงทนุ ตลอดจ

งทรัสต์ 

าเพียงพอและ

รองความเสีย

สินของกองทรั

บบนํา้ ระบบ

แต่งภายใน เฟ

ดัหาผลประโย

งน้อยต้องครอ

ย์ในวงเงินประ

น (Full Replac

ของกองทรัสต

สต์เ ข้าทําเ พ่ื

ย่างอ่ืน หรือใน

โดยมีเง่ือนไขใ

ลประโยชน์แ

rruption Insu

จได้รับความ

กในวงเงินท่ีทรั

ภทธุรกิจของ

ามสญัญาเช่า

และ/หรือกฎร

จนดแูลและดํา

ะเหมาะสมตลอ

ยหายท่ีอาจเกิ

รัสต์ (ครอบคล

ไฟฟ้า เคร่ือง

ฟอร์นิเจอร์ เป็น

ยชน์ได้เหมือน

อบคลุมถึงกา

ะกันภัยซึ่งไม่

cement Cost

ต์เป็นผู้ รับผลป

อให้ได้มาซึ่ง

นกรณีท่ีกองท

ให้ระบุให้ทรัส

ละผู้ เอาประ

rance) และป

เสียหายจากท

รัสตีเห็นวา่เพีย

ผู้ เช่า และผู้ ใ

และสญัญาบริ

ระเบียบท่ีใช้บ

าเนินการให้มั่
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อดเวลาท่ี

กิดขึน้กับ

ลมุอาคาร

งจักรและ

นต้น) คืน

นเดิมและ

ารประกัน

น้อยกว่า

t) ก่อนหกั

ประโยชน์ 

งสิท ธิใน

ทรัสต์หรือ

สตีในนาม

ะกันร่วม) 

ประกนัภยั

ทรัพย์สิน

ยงพอและ

ใช้บริการ 

ริการ 

บังคับกับ

นัใจได้ว่า



 

  

อสงั

ต่อศี

บคุค

ต่อศี

กอง

หาก

(ญ) จดัก

การ

การ

ต่อร

สญั

ในสั

การ

ดําเ

ท่ีกอ

(ฎ) ประ

ปล่

เหม

ค่าใ

คืน 

(ฏ) จัดใ

ลงท

เกิด

งหาริมทรัพย์ที

ศีลธรรมหรือไ

คลท่ีมีเหตอุนั

ศีลธรรมหรือ

งทรัสต์มีหน้า

กปรากฏวา่ผู้ เช

การและบริหา

รใช้บริการพืน้ที

รปลอ่ยเช่าให้มี

รองกับผู้ เช่าเกี

ญญาเช่าสําหรั

สญัญากู้ ยืมท่ีก

รเรียกร้องค่าเสี

เนินการเข้าทํา

องทรัสต์เป็นคู่

ะเมินผลการป

อยเช่าและก

มาะสม และป

ใช้จ่าย เพ่ือบนั

 (ในกรณีท่ีเรีย

ให้มีระบบดูแ

ทุน เช่น ระบบ

ดเหตฉุกุเฉิน  

 
ท่ีกองทรัสต์ได้

ไม่ชอบด้วยก

ควรสงสยัว่าจ

ไม่ชอบด้วยก

ท่ีจัดให้มีข้อต

ช่านําอสงัหาริ

ารพืน้ท่ีสําหรับ

ท่ีในอตัราการ

มีการตอ่สญัญ

ก่ียวกับสัญญ

ับการเช่าระย

กองทรัสต์เป็น

สียหายท่ีเกิดขึ

าสญัญาเช่าดงั

คูส่ญัญา  

ปล่อยเช่าและ

ารให้บริการ 

ประเมินผลคว

นทึกค่าเผ่ือหนี

ยกเก็บเงินได้ภ

ลรักษาความ

บแจ้งเตือนไฟ

ลงทนุนัน้ ไมถู่

กฎหมาย ตลอ

จะนําอสงัหาริ

กฎหมาย โดย

ตกลงเพ่ือให้ก

รมทรัพย์ไปใช้ใ

บให้บริการแล

รเช่าท่ีสงูและเห

ญาเช่าอยา่งตอ่

ญาเช่า ทบทวน

ะยาว เป็นต้น

นคู่สญัญา (ถ้า

ขึน้กบักองทรัส

งกลา่วโดยไม่เ

ะการให้บริการ

 และจัดทําสั

วามถูกต้อง ก

นีส้งสยัจะสญู

ายหลงัตดัหนี ้

มปลอดภยัของ

ไหม้ ระบบกา

ถกูนําไปใช้ในก

อดจนไม่ให้เช

ริมทรัพย์นัน้ไป

ยการให้เช่าใ

กองทรัสต์สาม

ในการประกอบ

ละพืน้ท่ีให้เช่า

หมาะสมตาม

อเน่ือง หรือมีอั

นอัตราค่าเช่า

น ทัง้นี ้จะต้อง

ามี) และไม่เป็

สต์หากปรากฏ

เป็นไปตามข้อ

รในอดีต เพ่ือ

ัญญาเช่าแล

การติดตามเรี

หรือตดัหนีส้ญู

นีส้ญู)  

งอาคารสิ่งปล

ารติดต่อสื่อสา

การประกอบธ

ช่าอสังหาริมท

ปใช้ประกอบธุ

ในแต่ละครัง้ 

มารถเลิกสญัญ

บธุรกิจดงักลา่

 เช่น ควบคมุ

สภาวะตลาด 

อตัราพืน้ท่ีวา่งต

า บอกเลิกหรื

งเป็นไปตามข้

ป็นการตดัสิทธิ

ฏว่าผู้จดัการก

อกําหนดในสญั

กําหนดเง่ือน

ะสัญญาให้บ

รียกเก็บรายไ

ญ หรือบนัทึกห

ลูกสร้างท่ีกอง

าร และการจดั
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ธุรกิจท่ีขดั

ทรัพย์แก่

ธุรกิจท่ีขดั

ผู้ จัดการ

ญาเช่าได้

าว  

มดแูลให้มี

 และดแูล

ต่ํา เจรจา

รอต่ออายุ

อกําหนด

ธิทรัสตีใน

กองทรัสต์

ญญากู้ ยืม

ไขในการ

บริการให้

ด้ ค่าเช่า 

หนีส้ญูรับ

งทรัสต์ได้

ดการเม่ือ



 

 

2.6 

2.7 

2.8 

 

 

(ฐ) กําห

อาค

ผู้จดัการกอง

กรรมสิทธ์ิใน

สญัญาตา่งๆ

ผลผกูพนัหรื

ผู้จดัการกอง

การดําเนินง

หนงัสือเชิญ

หนงัสือชีช้ว

บญัชีของกอ

กฎระเบียบต

และเอกสาร

น้อย 10 ปีนั

ผู้จดัการกอง

เก่ียวกับกอ

กฎหมาย สญั

ทัง้นี ้ผู้จดักา

และเปิดเผย

หรือเผยแพร

ทําให้มัน่ใจไ

หนังสือชีช้ว

หรือเอกสาร

ไม่ขาดข้อมู

หนดนโยบายแ

คารสิง่ปลกูสร้า

งทรัสต์ต้องตร

นอสงัหาริมทรั

ๆ ท่ีกองทรัสต์

รอสามารถใช้บ

งทรัสต์ต้องจดั

งานของกองท

ประชมุผู้ ถือห

น รายงานปร

องทรัสต์และบ

ต่างๆ ท่ีมีผลใช

รดงักลา่วให้ถกู

นบัแตว่นัท่ีมีกา

งทรัสต์ต้องจดั

องทรัสต์ ให้ถู

ญญาก่อตัง้ทรั

ารกองทรัสต์ ร

ยข้อมลูเก่ียวกั

ร่ตอ่ผู้ ถือหน่วย

ได้ว่า ข้อมลูที

น หนังสือเชิญ

รเผยแพร่อ่ืนใด

ลท่ีควรต้องแจ้

 
และแผนการป

างท่ีกองทรัสต์

รวจสอบให้มัน่

รัพย์และ/หรือ

์เข้าไปเป็นคูส่ั

บงัคบัได้ตามเงื

ดให้มีระบบในก

ทรัสต์และบริษ

หน่วยทรัสต์ แ

ะจําปีของกอง

บริษัทท่ีทรัสต์

ช้บงัคบักบักอ

กต้องครบถ้วน

ารจดัทําเอกสา

ดทําและเผยแ

ถูกต้องครบถ้

รัสต์ รวมทัง้ข้อ

รวมถึงกรรมก

กับกองทรัสต์ 

ยทรัสต์และผู้ล

ท่ีเปิดเผยในแบ

ญประชุมผู้ ถือ

ดได้รับการตร

จ้งให้ทราบ หรื

ปฏิบตัิงานในก

ต์ได้ลงทนุ 

นใจว่ากองทรัส

อสิทธิในการใช้

ญัญามีการจั

ง่ือนไขท่ีกําหน

การจดัเก็บเอก

ษัทท่ีทรัสต์เข้

แบบแสดงราย

งทรัสต์ งบการ

์เข้าลงทุน แล

องทรัสต์และท

นและสามารถ

ารหรือข้อมลูดั

แพร่งบการเงิน

วนและเผยแ

อบงัคบัของตล

าร และผู้บริห

ต้องรับผิดชอ

ลงทนุทัว่ไป โด

บบแสดงรายก

อหน่วยทรัสต์ 

รวจสอบว่า มี

รือไม่ขาดข้อค

การบริหาร บํา

สต์และ/หรือบริ

ช้อสงัหาริมทรั

ดัทําโดยถกูต้อ

นดในสญัญาดั

กสารหลกัฐาน

าลงทุนซึ่งรว

ยการข้อมลูกา

รเงินและเอกส

ละการปฏิบตัิต

รัพย์สินท่ีลงทุ

ถตรวจสอบได้ภ

ดงักลา่ว 

น รายงานประ

แพร่ภายในระ

ลาดหลกัทรัพย์

หาร ซึง่มีหน้าที

อบร่วมกันในเนื

ดยต้องจดัให้มี

การข้อมลูการ

 เอกสารโฆษณ

ความถกูต้อง

ความอนัอาจท

ารุงรักษา และ

ริษัทท่ีทรัสต์เข้

รัพย์โดยถกูต้อ

องตามกฎหม

ดงักลา่ว  

นทัง้หมดท่ีเก่ีย

มถึง แต่ไม่จํา

รเสนอขายหน

สารประกอบก

ตามกฎหมาย

ทนุ โดยเก็บรัก

ภายในระยะเว

ะจําปี และข้อ

ะยะเวลาท่ีกํา

ย์ 

ท่ีเก่ียวข้องในก

นือ้หาข้อมูลที

มีระบบการตรว

รเสนอขายหน

ณา ประกาศสิ

 ครบถ้วน เป็น

ทําให้เข้าใจผิด
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ะปรับปรุง

ข้าลงทนุมี

องรวมทัง้

าย และมี

ยวข้องกบั

ากัดเพียง

น่วยทรัสต์ 

การบนัทึก

และ/หรือ

ษาข้อมลู

วลาอย่าง

อมลูอ่ืนใด

าหนดใน

การจดัทํา

ท่ีประกาศ

วจสอบ ท่ี

น่วยทรัสต์ 

สิ่งตีพิมพ์ 

นปัจจุบนั 

ดเก่ียวกบั



 

 

2.9 

2.10 

2.11 

 

การดําเนินง

เก่ียวกบัการ

การตดัสินใจ

ข้อบงัคบัท่ีเกี

ผู้จดัการกอง

ก่อนท่ีจะใช้

ระยะเวลาที

เก่ียวข้อง 

ผู้จดัการกอง

ปฏิบัติ ท่ีออ

ดําเนินงานข

ผู้จดัการกอง

สญัญาก่อตั ้

บญัชีซึง่หมา

(1) การ

ทาน

ตาม

กอง

(2) การ

กู้ ยืม

หนงั

 

งานหรือฐานะ

รดําเนินงานหรื

จลงทุนแล้ว ร

ก่ียวข้องแล้ว  

งทรัสต์ต้องดแู

ช้สิทธิออกเสีย

ท่ีกําหนดในสั

งทรัสต์ต้องคว

อกโดยหน่วย

ของกองทรัสต์ 

งทรัสต์ต้องจ่า

ัง้ทรัสต์กลา่วคื

ายถึงกําไรสทุธิ

รหกักําไรท่ียงัไ

นการประเมิน

มแนวทางขอ

งทรัสต์ 

รหกัด้วยรายก

มเงินของกอง

งัสือชีช้วนหรือ

 
ะทางการเงินข

รือฐานะทางก

รวมทัง้เป็นไป

แลให้ผู้ ถือหน่ว

งในการอนุมั

ัญญาก่อตัง้ท

วบคมุดแูลให้ก

งานของรัฐห

 รวมทัง้ข้อบงัค

ายประโยชน์ต

คือไมน้่อยกวา่

ธิท่ีปรับปรุงด้ว

ไม่เกิดขึน้ (un

ค่าทรัพย์สินข

งสํานักงาน 

การเงินสํารองเ

งทรัสต์ตามวง

อแบบแสดงรา

ของกองทรัสต์

ารเงินของกอง

ตามสญัญาก

วยทรัสต์ได้รับข้

ัติเร่ืองต่างๆ ร

ทรัสต์ ข้อบังคั

กองทรัสต์ปฏิบ

หรือองค์กรกํ

คบัของตลาดห

ตอบแทนให้แก

าร้อยละ 90 ขอ

วยรายการดงัต

realized gai

ของกองทรัสต์

ก.ล.ต. เพ่ือใ

เพ่ือการชําระห

งเงินท่ีได้ระบุ

ยการข้อมลูปร

ต์ ไม่มีข้อความ

งทรัสต์ และได้

ก่อตัง้ทรัสต์ ก

ข้อมลูท่ีถกูต้อง

รวมทัง้ได้รับข้

คบัตลาดหลกั

บตัิเป็นไปตาม

ากับดูแลอ่ืน

หลกัทรัพย์ 

ก่ผู้ ถือหน่วยทรั

องกําไรสทุธิท่ีป

ตอ่ไปนี ้

in) จากการป

์ รวมทัง้การป

ให้สอดคล้องก

หนีเ้งินกู้ ยืมหรื

บุไว้ในแบบแส

ระจําปี แล้วแต

มท่ีอาจทําให้ส

ด้ให้ข้อมลูท่ีเพี

ฎหมาย ประก

งครบถ้วนและ

ข้อมูลนัน้ล่วง

กทรัพย์และกฎ

มกฎหมายหรือ

ๆ ท่ี เ ก่ียวข้อ

รัสต์ตามท่ีกําห

ปรับปรุงแล้วข

ประเมินคา่หรือ

รับปรุงด้วยรา

กับสถานะเงิ

รือภาระผกูพนั

สดงรายการข้

ตก่รณี 
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สําคญัผิด

พียงพอตอ่

กาศ และ

ะเพียงพอ 

หน้าตาม

ฎหมายท่ี

อแนวทาง

งกับการ

หนดไว้ใน

ของรอบปี

อการสอบ

ายการอ่ืน

นสดของ

นจากการ

อมูลและ



 

 

2.12 

 

 

โดยจะจ่ายภ

ประโยชน์ตอ

สะสมอยูจ่ะไ

ยอดเงินฝาก

ค้างและอํา

ดงักลา่ว ทัง้

หนึ่งในการจ

อนัเน่ืองมาจ

โทรศพัท์ (S

คา่ธรรมเนีย

ให้แก่ผู้ ถือหน

ในกรณีท่ีสญั

กองทรัสต์หรื

การเบิกจ่าย

ภายใต้วงเงิ

ท่ีทรัสต์เข้าล

ผู้จดัการกอง

ตรวจสอบรา

หนี ้(Invoice

รายการค่าใ

บริษัทท่ีทรัส

ประจําวนัภา

ทัง้นี  ้ผู้ จัดก

บริหารจดักา

ภายใน 90 วนั

อบแทนนัน้ แล

ไมจ่่ายประโยช

กธนาคารของบ

านวยความสะ

นีร้ายงานกระ

จดัทํางบการเงิ

จากการทําหน้

MS) ให้แก่ผู้

มในการโอนเงิ

น่วยทรัสต์ เป็น

ญญาก่อตัง้ทรั

รือบริษัทท่ีทรัส

ยจากบญัชีเพ่ือ

นท่ีได้รับการอ

ลงทนุ และผู้จดั

งทรัสต์จดัทําแ

ายการดงักลา่

e) ใบเสร็จรับ

ใช้จ่ายดังกล่า

สต์เข้าลงทุนจ

ายใน 7 วนัทํา

ารกองทรัสต์

ารกองทรัสต์ ซึ

 
นนบัแต่วนัสิน้

ล้วแต่กรณี แต

ชน์ตอบแทนแ

บญัชีท่ีจ่ายปร

ะดวกให้กับผู้

ะทบยอดเงินฝ

งิน และผู้จดัก

นาท่ีตดิตามสถ

ผู้ ถือหน่วยทรัส

งิน เน่ืองมาจา

นต้น 

รัสต์กําหนดให้

สต์เข้าลงทนุได

อการดําเนินง

อนุมตัิจากทรั

ดการกองทรัส

และจดัส่งราย

วได้ภายในระ

เงิน (Receipt

าวมายังทรัสตี

จะตรวจพิจา

าการนบัแตว่นั

์มีหน้าท่ีเก็บรั

ซึง่รวมถึงเอกส

นรอบปีบญัชีห

ต่อย่างไรก็ดี ใ

แก่ผู้ ถือหน่วยท

ระโยชน์ตอบแท

ผู้ ถือหน่วยทรั

ากธนาคารจะ

การกองทรัสต์ไ

ถานะเช็คคงค้า

สต์ การแก้ไขข้

ากการเปลี่ยน

ห้ผู้จดัการกองท

ด้ การเบิกจ่าย

งานประจําวนั

ัสตีในการเบิก

ต์สามารถเบกิ

ยงานการเบิกจ

ะยะเวลาท่ีทรัส

t) และ/หรือหล

ตี โดยทรัสตีซึ

รณาและชําร

นท่ีทรัสตีได้รับเ

รักษาเอกสาร

สารประกอบยื

หรือรอบระยะ

ในกรณีท่ีกอง

ทรัสต์และมีกา

ทน ตดิตามดํา

รัสต์ในการจ่า

ะจดัทําเป็นรา

์ไม่ต้องรับผิดช

าง เช่น คา่ใช้จ

ข้อมลูเช็ค การ

นแปลงวิธีการจ

ทรัสต์สามารถ

ยดงักลา่วกระท

และบญัชีเงิน

กค่าใช้จ่ายจา

กจ่ายได้ไมเ่กิน

จ่ายให้แก่ทรัส

สตีเห็นสมควร

ลกัฐานแสดงร

ซึ่งกระทําในน

ระเงินเข้าบัญ

เอกสารหลกัฐา

รหลักฐานต่า

ยืนยนัการจ่าย

ะเวลาบญัชีท่ีมี

ทรัสต์ยงัมียอ

ารจดัทํารายงา

าเนินการสถาน

ายประโยชน์ต

ยเดือนและถือ

ชอบค่าใช้จ่าย

จ่ายการสง่ข้อค

รออกเช็คฉบบั

จ่ายประโยชน์

ถเบิกจ่ายทรัพ

ทําได้เฉพาะก

นสดย่อย (Pet

กกองทรัสต์ห ื

น 2 ครัง้ตอ่เดือ

ตีเพ่ือให้ทรัสตี

ร พร้อมทัง้จดัส

รายละเอียดซึง่

นามของกองท

ญชีเพ่ือการดํา

านดงักลา่วคร

งๆ ท่ีเก่ียวข้อ

ยเงินสดย่อยต
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มีการจ่าย

ดขาดทุน

านกระทบ

นะเช็คคง

ตอบแทน

อเป็นสว่น

ยท่ีเกิดขึน้

ความทาง

บใหม่หรือ

์ตอบแทน

พย์สินของ

กรณีท่ีเป็น

ty Cash) 

หรือบริษัท

อน โดยให้

ตีสามารถ

สง่ใบแจ้ง

งเก่ียวกบั

ทรัสต์หรือ

าเนินงาน

รบถ้วน 

องกับการ

ต่างๆ และ



 

 

2.13 

2.14 

2.15 

 

ต้นฉบบัใบเส

เอกสารดงัก

ผู้จดัการกอง

ท่ีเก่ียวข้อง

กองทรัสต์ต

เก่ียวข้องห ื

เก่ียวกบัการ

ในกรณีท่ีทรั

เพ่ือติดตาม

ดงัเดมิ 

ในกรณีท่ีกอ

เข้าลงทุนตา

ท่ีทรัสต์เข้าล

49/2555 แล

(1) ผู้จดั

อําน

ถือห้

เข้า

ท่ีทรั

(2) เม่ือ

หน้

เป็น

เข้า

สร็จรับเงินคา่ใ

ลา่วให้อยูใ่นส

งทรัสต์ต้องดํา

กับการบริหา

ามสญัญาแต่

รือตามท่ีทรัส

รคํานวณมลูคา่

รัพย์สินของกอ

เอาคืนซึ่งทรัพ

องทรัสต์ลงทุน

ามประกาศ ท

ลงทุน มีการป

ละประกาศ หรื

ดการกองทรัส

นาจลงนามขอ

หุ้นของบริษัทที

ลงทุนหรือเส

รัสต์เข้าลงทนุใ

อทรัสตีแตง่ตัง้ค

าท่ีควบคุมดูแ

นไปตามข้อบงั

ลงทุนนัน้ถือห

 
ใช้จ่ายตา่งๆ เ

สภาพสมบรูณ์

าเนินการจดัทํา

ารจัดการกอ

งตัง้ผู้จดัการก

สตีเห็นสมคว

าทรัพย์สนิสทุ ิ

องทรัสต์สญูหา

พย์สินดงักล่าว

นในทรัพย์สินห

ทจ. 49/2555 

ประกอบกิจก

รือกฎหมายอ่ืน

สต์มีหน้าท่ีเสน

องผู้จดัการกอ

ท่ีทรัสต์เข้าลงท

สนอช่ือผู้ ท่ีคว

ให้ทรัสตีเป็นผู้

คณะกรรมการ

แลการปฏิบัติ

งคบัของบริษัท

หุ้ น มติของท่ีป

เป็นระยะเวลา

ณ์ ครบถ้วน แล

าและ/หรือจดัส

งทรัสต์ซึ่งอย

กองทรัสต์ สญั

ร ให้แก่ทรัสตี

ธิ (NAV) รายง

าย ผู้จดัการก

วให้กลบัมาอย

หลกัโดยทางอ้

 ผู้จดัการกอง

ารเป็นไปตาม

นท่ีเก่ียวข้อง ร

นอช่ือบุคคลหน

งทรัสต์ท่ีมีคณุ

ทนุเป็นผู้แตง่ต

รถูกถอดถอน

ผู้ถอดถอน  

รบริษัทท่ีทรัส

ติหน้าท่ีของก

ทท่ีทรัสต์เข้าลง

ประชุมคณะก

าอย่างน้อย 10

ะพร้อมให้ทรัส

สง่และรับรองค

ยู่ในความรับ

ญญาก่อตัง้ทรัส

ตีซึ่งรวมถึงแต

งานประเมินมู

กองทรัสต์มีหน้

ยู่ในความครอ

อ้อมผ่านการถื

ทรัสต์มีหน้าที

มสัญญาก่อตั

รวมถึงมีหน้าท่ี

นึ่งหรือหลาย

ณสมบตัิเหมาะ

ตัง้ให้เป็นกรรม

นจากการเป็น

ต์เข้าลงทนุแล้

รรมการบริษั

งทนุ และบริษั

กรรมการ หรือ

0 ปีนบัแตว่นัที

สตีตรวจสอบ 

ความถกูต้องข

บผิดชอบของ

สต์และตามกฎ

ต่ไม่จํากัดเพี

มลูคา่อสงัหาริม

น้าท่ีต้องดําเนิน

อบครองของก

ถือหุ้นในบริษั

ท่ีควบคมุดูแล

ตัง้ทรัสต์ ประ

ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

คนซึ่งเป็นกรร

ะสมให้ทรัสตีใ

มการของบริษั

นกรรมการขอ

ล้ว ผู้จดัการกอ

ัทท่ีทรัสต์เข้า

ษัทใดๆ ท่ีบริษั

อท่ีประชุมผู้ ถื

 

62 

ท่ีมีการทํา

ของข้อมลู

ผู้ จัดการ

ฎหมายท่ี

ยงข้อมูล

มทรัพย์ 

นการใดๆ 

กองทรัสต์

ษัทท่ีทรัสต์

ให้บริษัท

กาศ ทจ. 

รมการผู้ มี

ในฐานะผู้

ษัทท่ีทรัสต์

องบริษัท

องทรัสต์มี

ลงทุนให้

ษัทท่ีทรัสต์

อหุ้นของ



 

  

ผู้จดั

และ

ให้ท

หลกั

และ

(3) ผู้จัด

เสน

ในก

(4) คูส่ญั

ตาม

(ก) 

(ข) 

ดการกองทรัส

ะประกาศ หรื

ทรัสตีทราบทนั

กเกณฑ์ดงักล

ะแตง่ตัง้กรรมก

ดการกองทรัส

นอช่ือโดยผู้จดั

การเข้าทําธุรก

ญญาตกลงว่า

มหลกัเกณฑ์ดั

 กรรมการ

อาศยัมติ

 กรรมการ

ต้องอาศั

(ข.1) ใ

ต

ผ

ป

รั

ห

เ

ห

แ

 
สต์ (แล้วแต่กร

อกฎหมายอ่ืน

นทีหากมีการดํ

ล่าว เพ่ือให้ทรั

การใหมไ่ด้ทนั

สต์ต้องควบคุ

การกองทรัสต

รรมสําคญัตา

าในการถอดถ

งัตอ่ไปนี ้

รของบริษัทท่ีท

ตขิองท่ีประชมุ

รของบริษัทท่ีท

ยัมตขิองท่ีประ

ในกรณีท่ีปราก

ตามมติของท่ี

ผู้จัดการกองท

ประกาศ หรือ

รัสต์ และทรัส

หน่วยทรัสต์แล

เกิดความเสีย

หน่วยทรัสต์ ใ

แตง่ตัง้กรรมก

รณี) สญัญาก

นท่ีเก่ียวข้อง 

ดําเนินการใดๆ

รัสตีสามารถพิ

นที  

มดูแลการปฏิ

ต์ตาม (1) โดย

มท่ีกําหนดใน

อนกรรมการข

ทรัสต์เข้าลงท

ผู้ ถือหน่วยทรัส

ทรัสต์เข้าลงทุ

ะชมุผู้ ถือหน่วย

กฏข้อเท็จจริง

ประชุมคณะก

ทรัสต์ (แล้วแต

อกฎหมายอ่ืนที

สตีพิจารณาโด

ล้วเห็นว่าการ

ยหายต่อกอง

ให้ทรัสตีมีสิท

ารใหมไ่ด้ทนัที

ก่อตัง้ทรัสต์ ป

และผู้จัดการ

ๆ ท่ีไม่เป็นไปต

พิจารณาถอดถ

ฏิบตัิหน้าท่ีขอ

ยให้กรรมการด

นสญัญาแตง่ตัง้

ของบริษัทท่ีทรั

ทุนอาจถูกถอด

ัสต์ หรือ 

ทนุอาจถกูถอด

ยทรัสต์ภายใต้

ว่ากรรมการดั

กรรมการ หรือ

ต่กรณี) หรือป

ท่ีเก่ียวข้อง ห ื

ดยคํานึงถึงปร

กระทําดงักล่า

งทรัสต์หรือผ

ทธิถอดถอนก

ที 

ประกาศ ทจ. 

กองทรัสต์มีห

ตามมติ ข้อกํา

ถอนกรรมการ

งกรรมการท่ีไ

ดงักลา่วมีอําน

ัง้ผู้จดัการกอง

รัสต์เข้าลงทนุใ

ดถอนได้โดยท

ดถอนโดยทรัส

ต้เง่ือนไขดงันี ้

ดงักลา่วไม่ปฏิ

อท่ีประชุมผู้ ถื

ประกาศ ทจ. 

รือตามสญัญ

ระโยชน์สงูสุด

าวอาจทําให้ ห

ผลประโยชน์

กรรมการดังก
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49/2555 

หน้าท่ีแจ้ง

าหนดหรือ

รดงักล่าว

ได้รับการ

นาจจํากดั

งทรัสต์ 

ให้เป็นไป

ทรัสตีโดย

สตี โดยไม่

บตัิหน้าท่ี

ถือหุ้นของ

49/2555 

ญาก่อตัง้ท

ดของผู้ ถือ

หรือทําให้

ของผู้ ถือ

กล่าวและ



 

 

2.16 

2.17 

 

(5) ผู้จดั

กอง

ทัง้นี

บริษ

รอบ

อย่า

จ่าย

(6) ในก

เลกิ

และ

ในเ ื

ผู้ จัดการกอ

มอบหมายเ

ท่ีทรัสต์เข้าล

เข้าทําสญัญ

แต่งตัง้บุคค

ธนาคารเก่ีย

สําหรับคา่ใช้

ผู้จดัการกอ

กู้ ยืมเงินของ

(ข.2) ใ

ถ

เ

ดการกองทรัส

งทรัสต์ ให้สอ

นีโ้ดยไม่ขัดแย้

ษัทท่ีทรัสต์เข้า

บปีบญัชีหรือร

างไรก็ดี ในกร

ยเงินปันผลแก่

กรณีท่ีผู้จดัการ

กกิจการของบริ

ะมีหน้าท่ีเรียก

ร่ืองดงักลา่ว  

องทรัสต์ต้อง

เป็นผู้ มีอํานาจ

ลงทนุมีบญัชีอ

ญาทางการเงิน

คลท่ีผู้ จัดการก

ยวกบับญัชีเพ่ือ

ช้จ่ายในการบริ

งทรัสต์มีหน้า

งกองทรัสต์ เป็

 
ในกรณีอ่ืนใด

ถอนกรรมการ

เห็นชอบจากผู้

ต์มีหน้าท่ีจดัก

อดคล้องกับพ

ย้งกับบทบญัญ

าลงทุนต้องจ่า

รอบระยะเวลา

รณีท่ีบริษัทท่ี

กองทรัสต์ 

รกองทรัสต์เห็น

ริษัทท่ีทรัสต์เข้

ประชมุผู้ ถือห

จัดการให้บริ

จลงนามแต่ผู้

อยู่ทกุบญัชีหรือ

นประการอ่ืนๆ

กองทรัสต์กําห

อการดําเนินง

ริหารกองทรัส

ท่ีตรวจตราแล

ป็นไปตามเง่ือน

นอกเหนือจา

รของบริษัทท่ีท

ผู้จดัการกองท

การให้บริษัทที

.ร.บ. ทรัสต์ ต

ญัติแห่งประม

ายเงินปันผลด

าบญัชีท่ีมีการ

ทรัสต์เข้าลงท

นวา่ควรมีการ

ข้าลงทนุ ผู้จดัก

น่วยทรัสต์ เพ่ื

ริษัทท่ีทรัสต์เ

ผู้ เดียวในการท

อกบัสถาบนัก

ๆ ทัง้นี ้ทรัสตีอ

หนดเป็นผู้ มีอํ

งานประจําวนั

ต์ตามจํานวน

ละดําเนินการ

นไขของสญัญ

กข้อ (ข.1) ทรั

ทรัสต์เข้าลงทุ

รัสต์ 

ท่ีทรัสต์เข้าลงท

ตลอดจนประ

มวลกฎหมาย

ดงักล่าวภายใ

รจ่ายเงินปันผ

ทุนยังมียอดข

รควบรวมกิจก

การกองทรัสต์

พ่ือให้ผู้ ถือหน่ว

เข้าลงทุนแต่

ทําธุรกรรมใด

การเงินใดๆ ท่ีบ

อาจมอบหมาย

อํานาจลงนาม

นและบญัชีเงิน

นท่ีทรัสตีกําหน

รใดๆ ตามสม

ญาเงินกู้และสอ

รัสตีจะดําเนิน

นได้ต่อเม่ือได้

ทนุจ่ายเงินปัน

ะกาศต่างๆ ท่ี

แพ่งและพาณิ

ใน 90 วนันับ

ผลนัน้ แล้วแต

ขาดทุนสะสม

าร ชําระบญัชี

์ต้องแจ้งให้ทรั

ยทรัสต์พิจารณ

งตัง้ให้บุคคล

ดๆ กับธนาคา

บริษัทท่ีทรัสต์

ยให้ผู้จดัการก

มในการทําธุร

นสดย่อย (Pet

นด   

ควรเพ่ือให้สดั

อดคล้องกบัหล
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นการถอด

ด้รับความ

นผลให้แก่

เก่ียวข้อง 

ณิชย์ โดย

แต่วนัสิน้

ต่กรณี แต่

มอยู่จะไม่

ชี หรือการ

รัสตีทราบ

ณาลงมติ

ลท่ีทรัสตี

รท่ีบริษัท

์เข้าลงทนุ

กองทรัสต์

รกรรมกับ

ty Cash) 

ดส่วนการ

ลกัเกณฑ์



 

 

2.18 

2.19 

 

 

ตามท่ีประก

เปลี่ยนแปลง

ผู้ จัดการกอ

ท่ีทรัสต์เข้าล

(1) จัดเตรี

(Refina

กําหนด

(2) จดัเตรีย

กิจการ

วงเงินห

มีผลใช้

โดยการกู้ ยืม

เป็นกรณีไปโ

นอกเหนือจ

ดําเนินการใ

เช่น การมอบ

ผู้จดัการกอง

การกํากบัแล

มอบหมายง

เก่ียวข้องตา

กาศ ทจ. 49/2

ง 

องทรัสต์ต้องจั

ลงทนุทกุบริษัท

รียมแผนเ ร่ือ

ancing) ก่อน

ดชําระอยา่งน้อ

ยมแผนเร่ืองก

ร (Working Ca

หมนุเวียนระยะ

ช้บงัคบัอยู ่

มเงินนัน้ ผู้จดั

โดยให้เป็นไปต

ากกรณีภายใ

ในงานท่ีอยู่ใน

บหมายให้บคุ

งทรัสต์ต้องคดั

ละตรวจสอบก

านต้องไมมี่สา

มท่ีคณะกรรม

 
2555 ประกาศ

จัดเตรียมแผน

ท ดงัตอ่ไปนี ้

งการกู้ ยืมเ งิ

ท่ีหนีเ้งินกู้ตาม

อย 1 ปี 

การทบทวนวง

apital) ในตลา

ะสัน้เพ่ือใช้ใน

ดการกองทรัสต

ตามสญัญาก่อ

ใต้ข้อ 3 ในกรณ

ความรับผิดชอ

คลอ่ืนบริหาร

ดเลือกผู้ รับดํา

การดําเนินกา

าระท่ีขดัหรือแ

มการ ก.ล.ต. ห

ศ หรือกฎหม

นเร่ืองการกู้ ยื

งินระยะยาว

มสญัญาเงินกู้

เงินหมนุเวียน

าดเงิน เพ่ือเป ี

นการดําเนินกา

ต์ต้องมีการนํา

อตัง้ทรัสต์ 

ณีท่ีผู้จดัการก

อบของตนนอ

รทรัพย์สินอ่ืนน

าเนินการด้วย

รของผู้ รับดําเน

แย้งกบัประกาศ

หรือสํานกังาน

ายอ่ืนท่ีเก่ียวข

มเงินให้แก่กอ

เพ่ือใช้ในกา

กู้ ระยะยาวท่ียงั

นระยะสัน้เพ่ือใ

ปรียบเทียบกบั

ารในกิจการ (W

าเสนอต่อทรัส

กองทรัสต์ประ

อกเหนือจากผู้บ

นอกจากทรัพย์

ความรอบคอ

นินการ ทัง้นี ้ข

ศ สช. 29/255

น ก.ล.ต. กําหน

ข้องท่ีจะได้มีก

องทรัสต์รวม

ารชําระหนี เ้ งิ

งัมีผลใช้บงัคบั

ใช้ในการดําเนิ

เง่ือนไขในสญั

Working Cap

สตีเพ่ือพิจารณ

ะสงค์จะให้บุค

บริหารอสงัหา

ย์สินหลกัของก

บระมดัระวงั 

ข้อกําหนดเก่ีย

55 รวมถึงประ

นด 
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การแก้ไข

ถึงบริษัท

งินกู้ เดิม 

บอยู่จะถึง

นินการใน

ญญาเงินกู้

pital) ท่ียงั

ณาอนุมตัิ

คลอ่ืนรับ

าริมทรัพย์ 

กองทรัสต์ 

ตลอดจน

ยวกบัการ

ะกาศอ่ืนท่ี



 

 

3. 

3.1 

 

 

หน้า ท่ีจาก

อสงัหาริมทรั

ในกรณีท่ีผู้จั

รับดําเนินกา

หน้าท่ีคดัเลือ

อสงัหาริมท

จัดการอสัง

อสงัหาริมทร

และตรวจสอ

หน้าท่ีและค

ผู้ จัดการกอ

ประกาศต่าง

โดยทัว่ไป โด

การคดัเลือก

การมอบหม

ท่ีกองทรัสต์

บนอสงัหาริ

ตอ่ไปนี ้

(ก) มีกา

ผู้ บ ิ

ทรัพ

ภาย

เป็น

ข้อก

กการมอบหม

รัพย์ (Propert

จดัการกองทรัส

ารในงานท่ีอยู่

อกผู้บริหารอส

ทรัพย์ท่ีมีคุณส

งหาริมทรัพย

รัพย์ให้สอดคล

อบการปฏิบตัิ

ความรับผิดชอ

องทรัสต์ สัญญ

งๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ดยต้องดําเนิน

กผู้บริหารอสงั

ายหรือแตง่ตัง้

์เข้าไปลงทนุ เ

มทรัพย์นัน้ ผู้

ารประเมินแล

ริหารอสังหา ิ

พย์สินภายใน

ยในเพ่ือป้องกั

นต้น อนึ่ง ระบ

กําหนดขัน้ต่ํา

 
มายงานบริ

ty Manager) 

สต์ประสงค์จะ

ในความรับผิด

สงัหาริมทรัพย์

สมบตัิ ความรู้

ย์ของกองทร

ล้องและไม่ขดั

ติหน้าท่ีของผู้บ

อบเป็นไปตาม

ญาแต่งตัง้ผู้ บ

ง เพ่ือรักษาป

การอยา่งน้อย

หาริมทรัพย์ 

งผู้บริหารอสงัห

เช่น ดแูลด้าน

้จดัการกองท

ละวิเคราะห์ป

ริมทรัพย์ในเ ื

นอาคาร การดู

กนัการร่ัวไหลข

บบควบคุมภา

าตามแนวปฏิ

หารจัดการ

ะให้ผู้บริหารอส

ดชอบของผู้จดั

ย์ด้วยความรอ

รู้ ความสามา

รัสต์  ตลอดจ

ดกบัสญัญาก่อ

บริหารอสงัหา ิ

มท่ีกําหนดไว้ใน

บริหารอสังหา

ระโยชน์ท่ีดีท่ี

ยดงัตอ่ไปนี ้

หาริมทรัพย์ให้

นการขาย การต

รัสต์ต้องจดัให

ประสบการณ

ร่ืองต่างๆ เช่

ดูแลให้บริการ

ของรายได้แล

ายในของผู้บริ

ฏิบัติในการจั

อสังหา ริมท

สงัหาริมทรัพย์

ดการกองทรัส

อบคอบระมดัร

รถและประส

จนจัดทําสัญ

อตัง้ทรัสต์ รวม

ริมทรัพย์ดงัก

นสญัญาก่อตั ้

าริมทรัพย์ พ.

สดุของผู้ ถือห

ห้เป็นผู้บริหารจ

ตลาด และกา

ห้มีการดําเนิน

ณ์ ช่ือเสียง แล

น การติดตา

รแก่ผู้ เช่า ผู้ ใช้

ะควบคมุการ

ริหารอสงัหาริ

ัดการกองทุน

ท รัพย์ ใ ห้แ ก่ ผ้

ย์ (Property M

สต์ ผู้จดัการกอ

ระวงั เพ่ือให้ได้

บการณ์ในกา

ญญาแต่งตัง้

มทัง้ควบคมุดแู

ล่าว เพ่ือให้ก

ตัง้ทรัสต์ สญัญ

.ร.บ. ทรัสต์ ต

หน่วยทรัสต์แล

จดัการอสงัหา

ารบริหารงานป

นการอย่างน้อ

ละผลงานใน

ามหนี  ้การบํา

ช้บริการ ระบบ

รเบิกค่าใช้จ่าย

รมทรัพย์ให้เป็

นและทรัสต์ท่ี
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ผู้ บ ริหาร

Manager) 

องทรัสต์มี

ด้ผู้บริหาร

ารบริหาร

ผู้ บ ริหาร

แล กํากบั 

ารปฏิบตัิ

ญาแต่งตัง้

ตลอดจน

ละผู้ลงทุน

าริมทรัพย์

ประจําวนั

อยในเร่ือง

อดีตของ

ารุงรักษา

บควบคุม

ยให้รัดกุม 

นไปตาม

ลงทุนใน



 

  

อสงั

กําห

(ข) มีก

อสงั

สร้า

(ค) จดัใ

ในก

ก่อต

หรือ

(ง) จดัใ

ผู้บริ

ยงัค

หรือ

กําห

บริษ

ทาง

หรือ

ทัง้ นี

อสงั

กอง

ระบ

(จ) ในก
กําห
กระ

งหาริมทรัพย์ซึ

หนด 

ารพิ จา รณา

งหาริมทรัพย์ 

างแรงจงูใจให้ผ

ให้มีกลไกท่ีทํา

กรณีท่ีผู้บริหา

ตัง้ทรัสต์ สญั

อมีผลการบริห

ให้มีระบบในก

ริหารอสงัหาริ

คงมีประสิทธิผ

อการปฏิบัติที

หนดให้ผู้สอบ

ษัทแมข่องผู้บริ

งผู้บริหารอสงั

อข้อบกพร่องใน

นี  ้ผู้ จัดการก

งหาริมทรัพย์

งทรัสต์อนัเน่ือ

บบการควบคมุ

กรณีท่ีผู้จดัการ
หนดในสญัญา
ะทําการอันเป็

 
ซึง่คณะกรรมก

าความ เหม

ซึ่งต้องกําหน

ผู้บริหารอสงัห

าให้กองทรัสต

รอสงัหาริมท

ญาแต่งตัง้ผู้บ

หารจดัการไมเ่ป็

การติดตาม ตร

มทรัพย์ โดยส

ผลและสามาร

ท่ีไม่เป็นไปต

บญัชีของผู้บริ

ริหารอสงัหาริม

งหาริมทรัพย์ ใ

นระบบการคว

องทรัสต์อา

ต้องรับผิดชอ

องจากความป

มทําให้เกิดการ

รกองทรัสต์พบ
าแตง่ตัง้ผู้บริห
ป็นเหตุให้ขาด

การ ก.ล.ต. แ

าะสมของอั

นดตามระดบัค

หาริมทรัพย์  

ต์สามารถปรับ

รัพย์ไม่ปฏิบตัิ

บริหารอสงัหา

ป็นท่ีน่าพอใจ 

รวจสอบและป

สม่ําเสมอเพ่ือใ

รถป้องกันการ

ตามระบบกา

ริหารอสงัหาริ

มทรัพย์ ต้องป

ในระหว่างกา

วบคมุภายในใ

จพิจารณากํ

บในความเสี

ประมาทเลินเ

รทจุริตได้โดยง

บวา่ ผู้บริหารอ
หารอสงัหาริมท
ดความน่าเช่ือ

และ/หรือ สํานั

อัต ราค่ าตอบ

ความสามารถ

บเปลี่ยนผู้บริห

ติตามเง่ือนไข

าริมทรัพย์ หรื

  

ประเมินระบบก

ให้มัน่ใจว่าระ

รทุจริตหรือทํา

ารควบคุมภา

รมทรัพย์หรือผู้

ประเมินระบบก

ารสอบบญัชี แ

ให้ผู้จดัการกอ

กําหนดในสัญ

ยหายท่ีเกิดขึ ้

เล่อของผู้บริห

ง่าย 

อสงัหาริมทรัพ
ทรัพย์ หรือกระ
ถือในการปฏิ

กังาน ก.ล.ต. 

บแทนของผู้

ในการปฏิบตัิ

หารอสงัหาริม

 ไม่ปฏิบตัิตา

รอกฎหมายท่ี

การควบคมุภา

ะบบการควบคุ

าให้ตรวจพบก

ายในได้โดยง

ผู้ตรวจสอบภา

การควบคมุภา

และให้รายงา

งทรัสต์ทราบ 

ญญาแต่งตัง้

น้กับผลประโ

หารอสงัหาริม

ย์ไมป่ฏิบตัหิน้
ะทําการหรือล
ฏิบตัิหน้าท่ีตา
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 ประกาศ

ผู้ บ ริหา ร

ติงาน เพ่ือ

มทรัพย์ได้ 

มสญัญา

เก่ียวข้อง 

ายในของ

คมุภายใน

การทุจริต

ง่าย  เช่น 

ายในของ

ายในของ

นจุดอ่อน

 เป็นต้น 

ผู้ บริหาร

โยชน์ของ

มทรัพย์ใน

น้าท่ีตามท่ี
ละเว้นการ
มสญัญา



 

 

3.2 

 

แต่ง
สัญ
สาม
ทดแ

 อนึง่

เช่า

กําไ

ตรว

หรือ

เดีย

เช่า

อยา่

(ฉ) ในก
สญั
อนัเ
อสัง
เหตุ
กอง
ดําเ

การกําหนด

ขอบเขตอําน

แตไ่มจํ่ากดัเ

(ก) หน้า

ดูแล

สภา

งตัง้ผู้ บริหารอ
ญญาแต่งตัง้ผู้
มารถเข้าไปดํ
แทนรายเดมิ  

ง ในกรณีท่ีผู้จั

รายเดียวโดยก

ไร (profit shar

วจสอบการปฏิ

อแตง่ตัง้ผู้บริห

ยวนีจ้ะสามารถ

และไม่มีการรั

างเตม็ท่ีตามท่ี

กรณีท่ีทรัสตีพ
ญญาแตง่ตัง้ผู้บ
เป็นเหตใุห้ขาด
งหาริมทรัพย์
ตกุารณ์ดงักล่า
งทรัสต์อาจมี
เนินการตามท่ี

ขอบเขตอํานา

นาจ หน้าท่ีแล

เพียงขอบเขตอ

าท่ีในการจดัก

ล และบํารุงรัก

าพท่ีดีเพ่ือปร

 
อสังหาริมทรัพ
บริหารอสังห
าเนินงานแทน

ดัการกองทรัส

กองทรัสต์ได้รั

ring) ผู้จดัการ

ฏิบตัิงานของผู้

หารอสงัหาริมท

ถจ่ายค่าเช่าให

ร่ัวไหลของราย

กองทรัสต์พงึไ

บว่า ผู้บริหาร
บริหารอสงัหาริ
ดความนา่เช่ือ
ย์ ทรัสตีอาจแ
าวเพ่ือให้ผู้จดัก
ความรับผิดภ
ทรัสตีกําหนด 

าจ หน้าท่ีและ

ละความรับผิด

อํานาจ หน้าท่ี

การดแูลอสงัหา

ักษาอสงัหาริ

ะโยชน์ในการ

ัพย์ ผู้ จัดการ
หาริมทรัพย์รา
น หรือคดัเลือ

สต์ปลอ่ยเช่าอ

รับค่าตอบแทน

รกองทรัสต์ต้อ

ผู้ เช่ารายเดียวน

ทรัพย์ข้างต้นด้

ห้แก่กองทรัสต

ยได้ อนัอาจทํ

ได้รับ  

รอสงัหาริมทรั
ริมทรัพย์ หรือก
ถือในการปฏิบ
แจ้งให้ผู้ จัดก
การกองทรัสต์
ภายใต้สัญญ
 

ความรับผิดชอ

ดชอบของผู้บริ

ท่ีและความรับผิ

าริมทรัพย์ 

มทรัพย์และท

รบริการ อําน

กองทรัสต์ต้อ
ายนัน้ เพ่ือท่ีผ
อกผู้บริหารอสั

อสงัหาริมทรัพ

นทัง้หมดหรือบ

องมีระบบในกา

นีใ้นลกัษณะเ

ด้วย ทัง้นี ้เพ่ือ

ต์ได้ครบถ้วนต

ทําให้กองทรัส

รัพย์ไม่ปฏิบตัิห
กระทําการหรื
บตัหิน้าท่ีตาม
ารกองทรัสต์
ต์ดําเนินการตา
าแต่งตัง้ผู้ จัด

อบของผู้บริหา

ริหารอสงัหาริม

ผิดชอบดงัตอ่ไ

ทรัพย์สินใดๆ 

วยความสะด

องดําเนินการ
ผู้ จัดการกอง
สงัหาริมทรัพย์

ย์ของกองทรัส

บางสว่นในรูป

ารคดัเลือกแล

เดียวกบัการม

ให้มัน่ใจได้ว่า

ตามเง่ือนไขขอ

ต์ไม่ได้รับผล

หน้าท่ีตามท่ีกํ
อละเว้นการก
สญัญาแตง่ตัง้
ต์ทราบเป็นห
ามข้อ 3.1 (จ)
การกองทรัส

ารอสงัหาริมท

มทรัพย์นัน้ ต้อ

ไปนี ้

 ตามท่ีจําเป็น

ดวกให้กับทรัส
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รบอกเลิก
ทรัสต์จะ
ย์ใหม่เพ่ือ

สต์ให้แก่ผู้

ปส่วนแบ่ง

ละติดตาม

อบหมาย

าผู้ เช่าราย

องสญัญา

ตอบแทน

กําหนดใน
ระทําการ
ัง้ผู้บริหาร
นังสือถึง
 ผู้จดัการ
ต์หากไม่

รัพย์ 

องรวมถึง

นให้อยู่ใน

สตี บริษัท



 

  

ประ

อสงั

กบัผ

โคร

บริห

ประ

ท่ีดนิ

อัน

อสงั

หน่

กอง

ของ

ดําเ

จดัก

(ข) การ

จดัเ

หรือ

และ

มอบ

ได้รั

กรณ

ดงัก

มีบั

จัดส

ระย

ะเมินคา่ทรัพย์

งหาริมทรัพย์ต

ผู้ เช่าในการเข้

รงการ จัดส่งร

หารอสงัหาริม

ะสานงาน ให้ข้

นอนัเกิดจากอ

เน่ืองจากการ

งหาริมทรัพย์แ

วยงานราชกา

งทรัสต์ และให

งทรัพย์สินขอ

เนินการอ่ืนใดท

การกองทรัสต์

รจดัทําบญัชีแล

เตรียมเอกสาร

อเก่ียวเน่ืองกบั

ะ/หรือ ทรัสตีห ื

บบรรดาเอกส

รับการร้องขอใ

ณี) ภายใน 15

กลา่ว เว้นแตจ่

ญัชีและรายง

ส่งบัญชี ราย

ยะเวลาท่ีผู้จดั

 
ย์สินของกองท

ตามท่ีเก่ียวข้อง

าทําสญัญาเช

รายได้ นําส่ง

มทรัพย์ รวมถึ

ข้อมลู ย่ืนเอกส

อสงัหาริมทรัพ

รบริหารจัดกา

และ/หรือการบ

ารท่ีเก่ียวข้อง

ห้ความช่วยเห

องกองทรัสต์ไ

ท่ีจําเป็นเพ่ือใ

์และกฎหมาย

ละรายงาน เอ

รหลกัฐานใดๆ

บทรัพย์สินของ

หรือบคุคลท่ีได้

สารท่ีเก่ียวกับ

ให้แก่ผู้จดัการ

5 วนัทําการนั

จะมีเหตอุนัสม

งานต่างๆ ตาม

งาน และเอก

การกองทรัสต

รัสต์ และผู้จดั

งจําเป็นและเห

ช่าพืน้ท่ี สญัญ

ค่าใช้จ่าย แล

ถึงบริหารงานใ

สาร และนําสง่

พย์ท่ีกองทรัสต์

ารโครงการ แ

บริหารจดัการ

ง ดําเนินการ 

หลือแก่ผู้ จดัก

ได้รับบริการส

ให้การบริหารอ

ท่ีเก่ียวข้อง เป็

กสารการจดัก

ๆ รวมทัง้เอกส

งกองทรัสต์ เพื

้ รับมอบหมาย

บหรือเก่ียวเน่ือ

รกองทรัสต์ ผู้

นบัแต่วนัท่ีได้ท

มควรหรือคูส่ญั

มท่ีได้รับมอบ

กสารท่ีเก่ียวข

ต์กําหนด ทัง้นี

ดการกองทรัส

หมาะสม  ประ

าบริการ หรือส

ละชําระเงินใด

ให้เป็นไปตาม

งคา่ธรรมเนียม

ต์มีหน้าท่ีต้องชํ

และ/หรือภาษี

รโครงการ ต่อพ

 และ/หรือปร

ารกองทรัสต์ 

สาธารณูปโภ

อสงัหาริมทรัพ

ป็นต้น 

การ และการต

ารหลกัฐานท

พ่ือให้ผู้จดัการ

ยสามารถตรวจ

องกับทรัพย์สิน

สอบบญัชี แล

ทราบถึงหรือค

ญญาตกลงเป็น

บหมายจากผู้ จ

ข้องให้ผู้ จัดก

นี ้ผู้บริหารอสั

ต์ในเร่ืองท่ีเก่ีย

ะสานงานรวม

สญัญาอ่ืนใดที

ดๆ ท่ีเก่ียวข้อ

มสญัญาต่าง

มและภาษีโรง

ชําระ ภาษีหกั 

ษีอ่ืนใดท่ีเก่ีย

พนกังานเจ้าห

ะสานงานกับ

์ ในการจดักา

ภคต่างๆ ในโค

พย์เป็นไปตาม

ตรวจสอบภายใ

างการบญัชี ที

รกองทรัสต์ ผู้ส

จสอบได้ ดําเนิ

นของกองทรัส

ละ/หรือ ทรัสตี

ควรทราบถึงก

นอย่างอ่ืน รวม

จัดการกองท

การกองทรัสต

สงัหาริมทรัพย์
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ยวข้องกบั

มถึงเจรจา

ท่ีเก่ียวกบั

องกับการ

ๆ  ติดต่อ 

เรือนและ

 ณ ท่ีจ่าย

วข้องกับ

หน้าท่ีของ

บผู้ จัดการ

รให้ผู้ เช่า

ครงการฯ 

มโครงการ

ใน 

ท่ีเก่ียวกบั

สอบบญัชี  

นินการสง่

สต์ใดๆ ท่ี

ตี (แล้วแต่

ารร้องขอ

มถึงจดัให้

รัสต์ เพ่ือ

ต์ ภายใน

ย์จะจดัทํา



 

 

3.3 

 

บัญ

จดัเ

อยา่

เข้า

Aud

ขอ 

(ค) หน้
กอง

จดัท

และ

เข้า

กําห

เง่ือ

สาธ

โคร

ในเ ื

อําน

ควา

การกํากบัดู

ให้ผู้ จัดการ

อสงัหาริมท

โดยเฉพาะอ

กองทรัสต์เ

มาตรการกํา

ญชีดังกล่าวตา

เก็บเอกสารห

างน้อย 5 ปี ให้

ตรวจสอบ รว

dit) โดยผู้จดัก

าท่ีในการทํา
งทรัสต์ 

ทําสญัญาเช่า

ะสญัญาอ่ืนใด

ลงทุนในอสงั

หนด ดําเนินก

อนไข และ/ห ื

ธารณูปโภค 

รงการ ประสาน

ร่ืองท่ีเก่ียวข้อ

นวยความสะด

ามประสงค์ใน

แลการปฏิบตัิ

รกองทรัสต์มี

รัพย์เพ่ือรักษ

อยา่งยิ่ง ผู้จดัก

เพ่ือให้ผลตอ

ากบัดแูลการป

 
ามหลักการบั

ลกัฐานประก

ห้อยูใ่นสภาพส

วมถึงอํานวยค

การกองทรัสต์ห

าสัญญาในก

าพืน้ท่ี สญัญา

ดท่ีเก่ียวข้องกบั

หาริมทรัพย์ ห

การใดๆ ท่ีจําเ

รือข้อตกลงที

สัญญาให้สิท

นงานกบัผู้จดัก

งกบัการเปลี่ย

ดวก รวมทัง้ปร

การเพิ่มหรือล

งานของผู้บริห

หน้าท่ีกํากับ

าประโยชน์ท่ีดี

การกองทรัสต์มี

บแทนของก

ปฏิบตังิานของ

บัญชีท่ีเป็นท่ีรั

อบการบญัชี 

สมบรูณ์ ครบถ้

ความสะดวก

หรือ ทรัสตี ตา

ารจัดหาผลป

าบริการสาธาร

บัโครงการท่ีมี

หรือมีระยะเว

เป็นและเหมา

ท่ีกําหนดไว้ใ

ทธิการใช้พืน้ที

การกองทรัสต์

ยนแปลง แก้ไข

ระสานงานกบั

ลดพืน้ท่ีท่ีใช้หา

หารอสงัหาริมท

ดูแลการบริห

ดีท่ีสุดของผู้ ถื

มีหน้าท่ีควบคมุ

องทรัสต์เป็น

ผู้บริหารอสงัห

ับรองโดยทั่วไ

 และการบนัทึ

ถ้วน และพร้อม

กในการตรวจส

ามท่ีผู้จดัการก

ประโยชน์ใน

รณปูโภค สญั

มีระยะเวลาสอ

วลาเป็นไปตา

าะสมเพ่ือให้ผู้

ในสัญญาเช่า

ท่ี และสัญญ

ต์และอํานวยค

ขและ/หรือเลิก

บผู้จดัการกอง

าผลประโยชน์ 

ทรัพย์ 

หารจัดการปฏิ

อหน่วยทรัสต์

มดแูลและบริห

นไปตามเป้าห

หาริมทรัพย์มีด

ไป และจะดํา

ทึกบญัชีเป็นร

มให้ผู้จดัการก

สอบภายใน (

กองทรัสต์หรือท

นอสังหาริมท

ญาให้สิทธิกา

อดคล้องกบัสญั

มท่ีผู้ จัดการก

ผู้ เช่าปฏิบัติตา

าพืน้ท่ี สัญญ

าอ่ืนใดท่ีเก่ีย

ความสะดวกให

กสญัญาข้างต้

ทรัสต์ ในกรณี

์ 

ฏิบัติงานของ

ต์และผู้ลงทุนโ

หารรายรับราย

หมายท่ีกําหน

ดงันี ้
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าเนินการ

ะยะเวลา

กองทรัสต์

(Internal 

ทรัสตีร้อง

รัพย์ของ

ารใช้พืน้ท่ี 

ญญาการ

กองทรัสต์

ามหน้าท่ี 

ญาบริการ 

วข้องกับ

ห้แก่ผู้ เช่า

ต้น จดัหา 

ณีท่ีผู้ เช่ามี

งผู้ บริหาร

โดยทัว่ไป 

ยจ่ายของ

นดไว้ ซึ่ง



 

  

(ก) ผู้จ

ดํา

รา

เพื

เดื

กอ

เห็

(ข) ผู้ จ

แผ

ขอ

แล

ปร

ตา่

(ค) ผู้จ

ผู้ ใ

ทร

จํา

(ง) ผู้ จ

ผู้บ

สภ

ติด

แล

ตา

จดัการกองทรั

าเนินการจดัทํ

ายละเอียดขอ

พ่ือหลีกเลี่ยงรา

ดือนและแต่ล

องทรัสต์ให้เป็

ห็นชอบจากทรั

จัดการกองท

ผนการตลาดแ

องผู้บริหารอส

ละลดความเสี

ระสานงาน ตดิ

างๆ ให้เป็นไป

จัดการกองทร

ใช้บริการราย

รัพย์สินท่ีกอง

ากดัและควบค

จัดการกองท

บริหารอสงัหา

ภาวะตลาดก

ดตามให้ผู้บริห

ละต้องกํากบัดู

ามข้อตกลงกบั

 
รัสต์ต้องมีส่วน

ทํางบประมาณ

องรายรับและ

ายจ่ายท่ีไม่พงึ

ละปี รวมทัง้ติ

ป็นไปตามแผ

รัสตี 

รัสต์ต้องพิจา

และส่งเสริมก

สงัหาริมทรัพย

สี่ยงจากความ

ดตามและควบ

ตามกลยทุธ์แ

รัสต์ต้องพิจา

ใหญ่ และวา

ทรัสต์จะเข้าล

คมุความเสี่ยงห

รัสต์ต้องพิจา

าริมทรัพย์ เพ่ื

ารให้เช่าและ

หารอสงัหาริม

ดแูลและตดิตา

บผู้ เช่าเก่ียวกบั

นร่วมในการจั

ณประจําปีของ

รายจ่ายท่ีเกิด

งประสงค์ กําห

ติดตามควบคุ

นงบประมาณ

ารณาหรือทบ

ารจําหน่าย ร

ย์ เพ่ือให้กองท

มผนัผวนของร

บคมุให้ผู้บริหา

และแผนงานท่ี

รณาหรือทบท

งแผนการจัด

ลงทุน ซึ่งจดัทํ

หรือความผนัผ

ารณา ทบทว

อให้อตัราค่า

ะให้บริการในข

มทรัพย์ดําเนิน

ามให้ผู้บริหารอ

บการคํานวณแ

จดัทําหรือเป็น

งผู้บริหารอสงั

ดขึน้ค่อนข้าง

หนดเปา้หมาย

คุมดูแลให้ราย

ณประจําปีท่ีว

ทวนการวาง

รวมถึงแผนกา

ทรัสต์สามารถ

รายได้ค่าเช่าใ

ารอสงัหาริมท

ได้กําหนดไว้ 

ทวนแนวทาง

สดัส่วนประเภ

ทําโดยผู้บริหา

ผวนของรายไ

วน การกําหน

เช่าเป็นไปใน

ขณะนัน้ รวม

นการให้เป็นไป

อสงัหาริมทรัพ

และการชําระค

นผู้พิจารณาอน

งหาริมทรัพย์เ

แน่นอนในแต

ยการจดัหาราย

ยรับและราย

วางไว้ โดยได้

แผนกลยุทธ์ท

ารดําเนินการด้

ถเพิ่มการจัดห

ให้แก่กองทรัส

ทรัพย์ดําเนินกา

การคดัเลือกผ

ภทธุรกิจของ

ารอสงัหาริมท

ด้คา่เช่าในแต่

นดนโยบายค่า

นอตัราท่ีเหมา

ทัง้ต้องกํากับ

ปตามนโยบาย

พย์ดําเนินการใ

คา่เช่า 
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นุมตัิแผน

เพ่ือแสดง

ต่ละเดือน 

ยได้แตล่ะ

จ่ายของ

้ รับความ

ทางธุรกิจ 

ด้านต่างๆ 

หารายได้ 

ต์ รวมถึง

ารในด้าน

ผู้ เช่าและ

ผู้ เช่าของ

รัพย์ เพ่ือ

ละปี 

าเช่าของ

ะสมตาม

บดูแลและ

ยดงักล่าว 

ให้เป็นไป



 

  

(จ) ผู้จ

กา

ขอ

ไม

(ฉ) ผู้จ

กา

บริ

เกิ

ผู้จ

ไว้

ลง

(ช) ผู้ จ

ผู้บ

(ซ) ผู้จ

คว

ต

อส

(ฌ) ผู้จ
อ
อส

(ญ) ผู้จ

ภา

จดัการกองทรั

ารบํารุงรักษา

องการซ่อมแซ

มส่ญูเปลา่และ

จดัการกองทรั

ารจดัซือ้จดัจ้า

ริการท่ีคุ้มค่าก

กินความจําเป็

จดัการกองทรั

ว้เพิ่มเติมในเอ

งทนุ และมตขิ

จัดการกองท

บริหารอสงัหา ิ

จดัการกองทรั

วบคมุดแูลให้

ามท่ีกฎหมา

สงัหาริมทรัพย์

จดัการกองทรั
สังหา ริมท รั
สงัหาริมทรัพย์

จดัการกองทรั

ายในของผู้บริ

 
รัสต์ต้องเข้าไป

หรือซ่อมแซม

ซมหรือการเปลี

ะก่อให้เกิดประ

รัสต์ต้องประเมิ

างของผู้บริหาร

กับเงินท่ีจ่ายไ

ป็น และอยู่ภา

ัสต์ กฎหมายแ

อกสารท่ีเปิดเผ

องผู้ ถือหน่วย

รัสต์ต้องประ

ริมทรัพย์ เพ่ือ

รัสต์ต้องกําหน

ผู้ เช่าและผู้ ใช้

ายกําหนด  รว

ย์ปฏิบตัหิน้าท่ี

ัสต์ต้องวิเครา
ัพ ย์  รวมทั ง้
ย์ โดยไมแ่จ้งให้

รัสต์ต้องคดัเลือ

รหารอสงัหาริม

ปตรวจสอบระ

มอุปกรณ์หรืออ

ลี่ยนทดแทน 

ะโยชน์แก่กอง

มินความเหมา

รอสงัหาริมทรัพ

ไป ไม่มีการเรีย

ายใต้กรอบท่ี

และประกาศที

ผยเพ่ือประโยช

ทรัสต์ 

ะเมิน ติดตาม

อให้กองทรัสต์ไ

นดให้ผู้บริหาร

บริการจ่ายชํา

วมทัง้ ต้องกํา

ดงักลา่ว 

ะห์ความผิดป
สุ่มตรวจสอ
ห้ทราบลว่งหน้

อก ติดตาม ต

มทรัพย์อยา่งส

ะบบในการคว

อาคาร เพ่ือป

เพ่ือให้มัน่ใจไ

ทรัสต์โดยแท้จ

าะสมของระบ

ัพย์ เพ่ือให้กอ

ยกเก็บค่าใช้จ

สัญญาก่อตัง้

ท่ีเก่ียวข้อง ตล

ชน์ในการเสน

และควบคุมก

ได้รับรายได้คา่

อสงัหาริมทรัพ

าระคา่ภาษีตา่

ากับดูแลแล

ปกตใินการบริห
อบการ ดํา เ นิ
น้า 

ตรวจสอบ และ

สม่ําเสมอ 

วบคมุดแูลค่าใ

ระเมินความเ

ได้ว่าค่าใช้จ่าย

จริง 

บบการควบคมุ

งทรัสต์ได้รับสิ

จ่ายจากกองท

งทรัสต์ สัญญ

ลอดจนข้อผกูพ

นอขายหน่วยท

การจัดเก็บรา

าเช่าครบถ้วน 

พย์มีหน้าท่ีตดิ

างๆ ให้ครบถ้ว

ะติดตามให้

หารจดัการของ
นินงานของ ผ้

ะประเมินระบบ
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ใช้จ่ายใน

เหมาะสม

ยดงักล่าว

มเก่ียวกบั

สินค้าหรือ

ทรัสต์มาก

ญาแต่งตัง้

พนัท่ีได้ให้

ทรัสต์แก่ผู้

ายได้ของ

 

ดตามและ

วนถกูต้อง

ผู้ บริหาร

งผู้บริหาร
ผู้ บ ริหาร

บควบคมุ



 

 

 กร

ใน

ก

ผู้

 

ระบวนการแ

นอนาคต หาก

ารจัดหาผลป

จดัการกองทรั

 

 นอ
ตร
อย

(1

(2

(3

(4

(5

(6

ละปัจจยัท ี่ใช้

กกองทรัสต์จะมี

ประโยชน์จาก

รัสต์จะมีการดํ

อกจากนี  ้ผู้ จั
รวจสอบเพ่ือใ
ยา่งน้อยในเร่ือ

) จดัเก็บ

2) ไม่เรียก
ภายใน
เก็บได้ 

3) มีการดู
และเหม
ระยะยา

4)  จัดให้มี
คาดกา
กองทรั

5) ดําเนิน
อาจเกิด

6)  แบ่งแย

จบ โดย

มอบสิน

ตรวจนั

ช้พจิารณาตดั

มีการลงทนุใน

อสงัหาริมทรั

าเนินการให้เป็

 
ัดการกองทรั
ให้มั่นใจได้ว่า
องดงัตอ่ไปนี ้

รายได้และนํา

กเก็บค่าใช้จ่าย
นกรอบท่ีสญัญ

ดแูลและซ่อมบ
มาะสมเพ่ือให้
าว 

มีแผนฉุกเฉิน
ารณ์ได้ หรืออา
ัสต์ หรือผู้บริห

นการตามมาต
ดขึน้ระหวา่งผู้

ยกหน้าท่ีงานโ

ยงานท่ีสําคญั

นค้าหรือบริก

นบัทรัพย์สนิ เป็

ดสินใจลงทนุ

นอสงัหาริมทรัพ

ัพย์หรือสิทธิก

ป็นไปตามหลกั

รัสต์ต้องมีระบ
าผู้บริหารอสงั

าสง่ให้กองทรัส

ยจากกองทรัส
ญาแต่งตัง้ผู้บริ

บํารุงรักษาทรั
ห้สามารถใช้จั

น เพ่ือรองรับเ
าจมีผลกระทบ
หารอสงัหาริมท

รการการป้อง
ู้บริหารอสงัหา

ดยไม่ให้บคุค

ญต้องมีการแบ

าร งานบัญชี

ป็นต้น 

และการบริห

พย์หรือสทิธิกา

การเช่าอสังห

กเกณฑ์ดงัตอ่ไ

บบในการติด
งหาริมทรัพย์ป

สต์ครบถ้วนถกู

สต์มากเกินคว
รหารอสงัหาริม

รัพย์สินของกอ
ดัหาผลประโย

เหตุฉุกเฉินหรื
บอย่างร้ายแรง
ทรัพย์ และ 

งกันความขดัแ
าริมทรัพย์และ

ลเดียวกนัทําง

บ่งแยกหน้าท่ี 

ชี งานควบคุม

หารจัดการกอ

ารเช่าอสงัหาริ

หาริมทรัพย์ดงั

ไปนี ้

ดตามควบคุม
ปฏิบตัิตามหล

กต้อง 

วามจําเป็น แล
มทรัพย์กําหน

องทรัสต์อย่าง
ยชน์ได้อย่างต่

รือเหตุการณ์
งตอ่การดําเนิน

แย้งทางผลปร
ะกองทรัสต์ 

งานสําคญัตัง้

เช่น งานจดัซื ้

มจัดเก็บทรัพย

องทรัสต์ 

ริมทรัพย์เพิ่มเติ

งกล่าว บริษัท
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ม และสุ่ม
ลกัเกณฑ์

ละต้องอยู่
นดให้เรียก

งเพียงพอ
อเน่ืองใน

ณ์ท่ีไม่อาจ
นงานของ

ระโยชน์ท่ี

แต่ต้นจน

อ้ งานรับ

ย์สิน งาน

ตมิ และมี

ทในฐานะ



 

 

1

2

  

 

3

4

5

6

. กองทรั

. เป็นกา

อ้อม ทั ้

(ก)  

(ข) 

. อสงัหา

เว้นแต่

ภายใต

อสงัหา

ประโยช

. การทํา

ใดๆ ท่ีอ

จําหน่า

บุคคลอื

มากกว

. อสงัหา ิ

75 ของ

อาจลง

พฒันา

ทรัพย์สิ

หมนุเวี

. อสงัหา ิ

 

รัสต์สามารถลง

รลงทนุในอสงั

ัง้นี ้ในกรณีท่ีเ

เป็นการได้ม

เป็นการได้ม

สทิธิครอบค

าริมทรัพย์ท่ีกอ

ผู้จดัการกองท

ต้บังคับแห่งท

าริมทรัพย์ดงัก

ชน์แก่ผู้ ถือหน่

สญัญาเพ่ือให้

อาจมีผลให้กอ

าย) เช่น ข้อต

อ่ืน โดยมีการ

วา่หน้าท่ีปกตทีิ

าริมทรัพย์ท่ีได้ม

งมูลค่าหน่วย

งทนุในโครงกา

าอสงัหาริมทรั

สินรวมของกอ

ยนเพียงพอเพื

าริมทรัพย์ท่ีกอ

งทนุในทรัพย์สิ

งหาริมทรัพย์เพื

เป็นการได้มาซึ

มาซึง่อสงัหาริม

มาซึ่งสิทธิการ

รองประเภท น

องทรัสต์ลงทนุ

ทรัสต์และทรัส

ทรัพยสิทธิห ื

กล่าวอย่างมีน

นวยทรัสต์โดยร

ห้ได้มาซึง่อสงัห

องทรัสต์ไมส่าม

ตกลงท่ีให้สิทธิ

รกําหนดราคา

ท่ีผู้ เช่าพงึมีเม่ือ

มาต้องพร้อมจ

ทรัสต์ท่ีขออน

ารท่ียงัก่อสร้าง

รัพย์ให้แล้วเสร็

องทรัสต์ (ภาย

พ่ือการพฒันา

องทรัสต์ลงทนุ

 
สนิหลกัท่ีตัง้อย

พ่ือได้มาซึง่กร

ซึง่สทิธิครอบค

มทรัพย์ท่ีมีการ

เช่าในอสงัหา ิ

น.ส. 3 ก. 

นและได้มาต้อง

สตีได้พิจารณา

รือการมีข้อพ

นัยสําคญั แล

รวม  

หาริมทรัพย์ท่ีก

มารถจําหน่าย

ธิแก่คู่สญัญาใ

ไว้แน่นอนล่ว

อสญัญาเช่าสิ ้

จะนําไปจดัหา

นุญาตเสนอขา

งไม่แล้วเสร็จไ

ร็จเพ่ือนําไปจั

หลงัการเสนอ

ดงักลา่ว โดยไ

ต้องผา่นการป

ยูท่ัง้ในประเทศ

รรมสทิธ์ิหรือสทิ

ครองต้องเป็นก

รออก น.ส. 3 

ริมทรัพย์ท่ีมีก

งไม่อยู่ในบงัคั

าโดยมีความเ

พิพาทนัน้ไม่

ละเง่ือนไขการ

กองทรัสต์ลงทุ

ยอสงัหาริมทรั

ในการซือ้อสั

งหน้า เป็นต้น

น้สดุลง 

าประโยชน์คดิ

ายรวมทัง้จําน

ได้ โดยมลูค่าข

จัดหาประโยช

อขายหน่วยทรั

ไมก่ระทบกบัค

ประเมินมลูคา่

ศไทยและในต

ทธิครอบครอง

กรณีใดกรณีห

ก. 

การออกตราส

คบัแห่งทรัพยสิ

เห็นเป็นลายลั

ม่กระทบต่อก

รได้มาซึ่งอสงั

ทนุนัน้ต้องไมมี่

ัพย์ในราคายตุิ

ังหาริมทรัพย์

น หรืออาจมีผ

ดเป็นมลูคา่รวม

นวนเงินกู้ ยืม 

ของเงินลงทนุ

ชน์ ต้องไม่เกิน

รัสต์) และต้อง

ความอยูร่อดข

ตามหลกัเกณ

ตา่งประเทศ 

ง ไม่ว่าโดยตรง

นึง่ดงัตอ่ไปนี ้

ารแสดงกรรม

สิทธิหรือมีข้อพิ

ลกัษณ์อกัษรว่

การหาประโย

หาริมทรัพย์นั

มีข้อตกลงหรือ

ตธิรรม (ในขณ

ย์ของกองทรัส

ลให้กองทรัส

มกนัไม่น้อยกว

(ถ้ามี) ทัง้นี ้ก

นท่ีจะทําให้ได้ม

นร้อยละ 10 ข

งแสดงได้ว่าจะ

องกองทรัสต์ด้

ณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
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งหรือโดย

มสิทธ์ิหรือ

พิพาทใดๆ 

ว่า การอยู่

ยชน์จาก

นัน้ยงัเป็น

ข้อผกูพนั

ณะท่ีมีการ

ต์ได้ก่อน

ต์มีหน้าท่ี

ว่าร้อยละ 

กองทรัสต์

มาและใช้

ของมลูค่า

ะมีเงินทนุ

ด้วย 



 

 

 

 

7 

8 

(ก) 

(ข) 

 อสงัหา ิ

ท่ี จําน

อสงัหา

ได้มาซึ่

 ในกรณี

เช่าอาค

ผู้ มีสิทธิ

ปอ้งกนั

ลงทุนเ

โรงเรือ

มีบริษัท

อสงัหา ิ

ตามสญั

และชด

หลกัทรั

แก้ไขก

กองทรั

 

เป็นการประ

วตัถปุระสงค

ย่ืนคําขออนุ

และ 

ผู้ประเมินมลู

จากสํานกังา

าริมทรัพย์ท่ีกอ

นวนเ งิน ท่ีจะ

าริมทรัพย์ท่ีปร

ซงอสงัหาริมทรั

ณีท่ีกองทรัสต์จ

คาร หรือ โรงเรื

ธิครอบครองต

นความเสี่ยงหรื

เพ่ือให้ได้มาซึ

น หรือสิ่งปลกู

ทประกันเป็นผ

าริมทรัพย์ หรือ

ญญา จดัให้มี

ดใช้ค่าเสียหา

รัพย์เพ่ือเป็นห

ารผิดสญัญาโ

รัสต์ต้องจดัให้มี

ะเมินมูลค่าอย

ค์สาธารณะใน

นุญาตเสนอขา

ลคา่ทรัพย์สนิต

าน ก.ล.ต. 

องทรัสต์ได้มาต้

ได้จากการร

ระสงค์จะลงทุ

รัพย์ดงักลา่ว 

จะลงทนุเพ่ือใ

รือน หรือสิ่งป

ตามหนงัสือรับ

รือการเยียวยา

ซึ่งสิทธิครอบ

กสร้างท่ีผู้ ให้เช

ผู้ รับประกันค

อผู้ มีสทิธิครอบ

มีข้อตกลงกระท

ยให้แก่กองทร

หลกัประกนั จดั

โดยตรงกบัเจ้า

มีการเปิดเผยค

 
ย่างเต็มรูปแบ

นการเปิดเผยข

ายหน่วยทรัสต

ตาม (ก) ต้องเ

ต้องมีมลูคา่รว

ระดมทุนผ่า

น บริษัทฯ ต้อ

ให้ได้มาซึง่สิทธิ

ลกูสร้างท่ีผู้ ให้

บรองการทําป

าความเสียหาย

ครองโดยกา

ช่ามิได้เป็นเจ้า

วามเสียหายที

บครองดงักลา่ว

ทําการจากบคุ

รัสต์  จดัให้มีก

ดให้มีข้อสญัญ

าของกรรมสิท

ความเสี่ยงให้

บบท่ีมีการตรว

ข้อมลูต่อผู้ลง

ต์ โดยผู้ประเมิ

เป็นผู้ประเมินม

วมกนัไมน้่อยก

นการเสนอข

องแสดงได้ว่ามี

ธิครอบครองโ

ห้เช่ามิได้เป็นเ

ระโยชน์ ผู้จดั

ยท่ีอาจจะเกิด

รเช่าช่วงอสัง

าของกรรมสิทธิ

ท่ีอาจเกิดขึน้จ

ว การจดัให้มีก

คคลท่ีเก่ียวข้อ

การรับประกนั

ญาหรือข้อตกล

ทธ์ิหรือผู้ มีสิทธิ

แก่ผู้ ถือหน่วย

วจสอบเอกสา

ทุน เป็นเวลา

มินมลูค่าทรัพ

มลูคา่ทรัพย์สนิ

กวา่ 500,000,

ขายหน่วยท

มีแหล่งเงินทนุ

โดยการเช่าช่ว

เจ้าของกรรมสิ

ดการกองทรัสต

ดขึน้กบักองทรั

งหาริมทรัพย์

ธ์ิ หรือผู้ มีสิทธิ

จากการบอกเ

การจํานองเพ่ือ

องเพ่ือรับรองก

นการปฏิบตัิต

ลงท่ีให้สิทธิกอ

ธิครอบครองได

ทรัสต์ทราบ โ

ารสิทธิและเป็

ไม่เกิน 6 เดือ

พย์สินอย่างน้อ

นท่ีได้รับความ

000 บาท ทัง้นี

ท รัสต์ น้อยกว

นอ่ืนเพียงพอที

วงอสงัหาริมท

สิทธ์ิตามโฉนด

ต์ต้องจดัให้มีม

รัสต์อนัเน่ืองมา

์ หรือ เช่าอาค

ธิครอบครอง เช

ลิกสญัญาขอ

อเป็นประกนัก

การปฏิบตัิตา

ามสญัญาโด

องทรัสต์สามา

ด้ เป็นต้น และ

โดยระบไุว้ในแ
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ป็นไปเพ่ือ

นก่อนวนั

อย 2 ราย 

มเห็นชอบ

นี ้ในกรณี

ว่ามูลค่า

ท่ีจะทําให้

รัพย์ หรือ 

ดท่ีดินหรือ

มาตรการ

าจากการ

คาร หรือ 

ช่น จดัให้

องเจ้าของ

การปฏิบตัิ

มสญัญา

ยการวาง

ารถเข้าไป

ะผู้จดัการ

แบบแสดง



 

 

 

 น

ดงั

 1

 

รายกา

ตามโฉ

นอกจา

ลงทนุใ

ลกัษณ

(ก) 

(ข) 

(ค) 

อกจากนีว้ิธีก

งัตอ่ไปนีด้้วย 

. ก่อนกา

(ก)  

 

รข้อมลูถึงผล

ฉนดท่ีดนิหรือผู้

ากนี ้กองทรัสต

ในอสงัหาริมท

ณะเดียวกนักบัก

กองทรัสต์ต้อ

แล้วทัง้หมด

แสดงได้วา่มี

ควบคมุให้บ

สําหรับกอง

เก่ียวกบัอตัร

ชัน้ของกองท

กองทรัสต์อา

ท่ีมีลกัษณะ

เวอร์มีอยู่เดิ

ทรัพย์สนิหลั

ารได้มาซึง่ทรั

ารได้มาซึง่ทรัพ

ตรวจสอบห ื

ทรัพย์สนิหลั

กระทบท่ีอาจ

ผู้ มีสทิธิครอบค

ต์ยงัอาจทํากา

ทรัพย์ผ่านการ

กองทรัสต์  โด

องถือหุ้นในบริ

 และไมน้่อยก

มีมาตรการหรือ

บริษัทดงักล่าว

ทรัสต์ท่ีมีการ

ราส่วนการกู้ ยื

ทรัสต์ 

าจให้กู้ ยืมเงิน

เป็นการกู้ ยืมเ ิ

มในฐานะผู้ ให้

ลกัโดยทางอ้อม

ัพย์สินหลกัแล

พย์สนิหลกัแต่

รือสอบทาน (

ลกัและอปุกรณ

 
เกิดขึน้กบัผลป

ครองตามหนงั ื

รลงทนุในทรัพ

ถือหุ้นในบริษั

ยการลงทนุดงั

ริษัทดงักลา่วไ

กวา่ร้อยละ 99 

อกลไกท่ีจะทํา

วดําเนินการให้

รลงทุนในทรัพ

มเงินท่ีกําหน

แก่บริษัทดงักล

เงิน หรือกองท

ห้กู้  โดยให้ถือว

มด้วย  

ละอปุกรณ์เพิ่ม

ละครัง้ ผู้จดัก

การทํา Due D

ณ์ (ถ้ามี) ในเร่ือ

ประกอบการข

สือรับรองการ

พย์สนิหลกัของ

ษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โ

งักลา่วจะเป็น

ไม่น้อยกว่าร้อย

 ของจํานวนสิ

าให้ทรัสตีและ

ห้เป็นไปในทํา

พย์สินหลกัโดย

ดไว้ในสญัญา

ลา่วผา่นการถื

ทรัสต์อาจเข้ารั

ว่าการให้บริษั

มเติมของกอง

ารกองทรัสต์ต้

Diligence) ข้อ

องตอ่ไปนี ้เชน่

ของกองทรัสต์

รทําประโยชน์บ

งกองทรัสต์โด

โดยมีวตัถปุระ

นไปตามหลกัเก

ยละ 99 ของจํ

ทธิออกเสียงทั

ะผู้จดัการกองท

นองเดียวกบัห

ยตรง เว้นแต่ใ

าก่อตัง้ทรัสต์นี

ถือตราสารหนี ้

รับภาระหนีเ้งิน

ษัทดงักล่าวกู้ ยื

งทรัสต์จะต้อง

ต้องดําเนินการ

อมลูและสญัญ

น  

ต์หากเจ้าของก

บอกเลกิสญัญ

ยทางอ้อม โด

ะสงค์เพ่ือดําเนิ

กณฑ์ดงัตอ่ไป

จํานวนหุ้นท่ีจํา

ทัง้หมดของบริ

ทรัสต์สามารถ

หลกัเกณฑ์ท่ีกํ

ในกรณีของหล

นี ้ให้พิจารณา

 ้หรือการเข้าทํ

นกู้ ท่ีบริษัทเอ็ก

ยืมเงินเป็นการ

เป็นไปตามหล

รดงัตอ่ไปนี ้

ญาตา่งๆ ท่ีเก่ีย
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กรรมสิทธ์ิ

ญา  

ยเป็นการ

นินการใน

นี ้

าหน่ายได้

รษัทนัน้ 

ถดแูลและ

กําหนดไว้

ลกัเกณฑ์

เฉพาะใน

ทําสญัญา

กเชน ทาว

รลงทนุใน

ลกัเกณฑ์

ยวข้องกบั



 

 

 

 

 

 

 

 สภาพ

และภ

 ข้อมลู

การเข

ของเอ

 ในกร

ความ

กฎหม

ท่ีเช่ีย

 ข้อมลู

อสงัห

โดยในกรณี

กองทรัสต์ห ื

ปรึกษาทางก

ทัง้นี  ้การตร

ตดัสนิใจลงท

พของอสงัหาริ

ภาระผกูพนัตา่

ลกฎหมายของ

ข้าทํานิติกรรม

อกสารสทิธิหรื

รณีท่ีอสงัหาริม

มสามารถขอ

มายของประเท

วชาญในกฎห

ลด้านการเงิน

หาริมทรัพย์นัน้

ณีท่ีเจ้าของ ผู้

รือบคุคลท่ีเก่ีย

การเงินซึง่ทรัส

รวจสอบหรือ

ทนุและการเปิ

 
มทรัพย์ เช่น ส

างๆ ของอสงัห

งอสงัหาริมทรั

ม ตลอดจนคว

รือเอกสารสญั

มทรัพย์ท่ีจะลง

องกองทรัสต์ใ

ทศดงักลา่วโด

หมายของประเ

ของอสงัหาริม

น เป็นต้น 

ให้เช่า หรือผู้

ยวโยงกนักบัผู้

สตียอมรับให้ค

สอบทานทรัพ

ดเผยข้อมลูท่ีถ

สภาพท่ีตัง้ ทา

าริมทรัพย์นัน้

รัพย์ท่ีจะลงทนุ

วามครบถ้วน

ญาท่ีเก่ียวข้อง

ทนุอยูใ่นตา่งป

ในการได้มาแ

ดยต้องจดัให้มี

เทศนัน้ประกอ

มทรัพย์ และค

ผู้ โอนสิทธิกา

ผู้จดัการกองท

ความเห็นเก่ียว

พย์สินหลักแล

ถกูต้อง 

างเข้าออก โอก

น  

น และความส

น ถูกต้องและบ

ง  

ประเทศ ต้องต

และถือครอง

ความเห็นของ

อบการตรวจสอ

ความเหมาะส

รเช่าอสังหาริ

ทรัสต์ ผู้จดัการ

วกบัการวิเครา

ละอุปกรณ์เป็

กาสในการจดั

ามารถของคู่ส

บงัคบัได้ตามก

ตรวจสอบและ

อสังหาริมทรั

งท่ีปรึกษาทาง

อบและสอบท

มอ่ืนๆ ในการ

ริมทรัพย์เป็น

รกองทรัสต์จะ

าะห์ข้อมลูดงัก

นไปเพ่ือประ
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หารายได้

สญัญาใน

กฎหมาย

ะสอบทาน

รัพย์ตาม

กฎหมาย

านด้วย 

รลงทุนใน

นผู้ จัดการ

ะจดัให้มีท่ี

ลา่วด้วย 

ะกอบการ



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข)  

(ค) 

(ง) 

 

ประเมินมลู

(1) ผู้ป

ก.

ปร

(2) กา

ตดิ

(3) ใน

เอ

ลง

(1

(2

(3

(4

ผู้จัดการกอ

ประเมินมลูค

ในกรณีกอง

อสงัหาริมท

บริษัทท่ีกอง

คา่ทรัพย์สนิห

ประเมินมลูค่า

.ล.ต.ตามประ

ระเมินมลูคา่ท

ารประเมินมูล

ดตอ่กนัเกินสอ

นกรณีดังต่อไ

อกสารสิทธิแล

งทนุและผู้ ถือห

) เม่ือกองท

ลว่งหน้าไ

2) เม่ือครบ

ลา่สดุ 

3) เม่ือปราก

การด้อย

4) เม่ือทรัสตี

งทรัสต์จะจัด

คา่เตม็รูปแบบ

งทรัสต์มีการล

รัพย์ท่ีกองทรั

ทรัสต์เป็นผู้ ถือ

 
ลกัอยา่งน้อยต

าทรัพย์สินต้อ

ะกาศสํานักง

ทรัพย์สนิและผู้

ลค่าต้องไม่กร

องครัง้ 

ไปนี  ้ต้องประ

ละเป็นไปเพ่ือว

หน่วยทรัสต์ 

ทรัสต์จะได้มา

ได้เป็นเวลาไม

กําหนด 2 ปี

กฏเหตกุารณ์ห

คา่ของอสงัหา

ตีหรือผู้สอบบญั

ให้มีการสอบ

บครัง้ลา่สดุ 

ลงทุนในอสงัห

รัสต์ลงทุนโดย

อหุ้น ดงันี ้

ตามข้อกําหน

องเป็นบุคคลที

าน ก.ล.ต. เกี

ผู้ประเมินหลกั 

ระทําโดยผู้ ป

ะเมินมูลค่าอ

วตัถุประสงค์ส

าหรือจําหน่าย

มเ่กิน 1 ปี 

นับแต่วันท่ีมี

์หรือการเปลี่ย

าริมทรัพย์ท่ีกอ

ญัชีของกองท

บทานการประ

หาริมทรัพย์โด

ยทางอ้อม ทัง้

ดดงันี ้

ท่ีได้รับความเห

ก่ียวกับการให้

 

ระเมินมูลค่า

ย่างเต็มรูปแ

สาธารณะในก

ยไปซึ่งทรัพย์สิ

การประเมินม

ยนแปลงใดๆ อ

องทรัสต์ลงทนุ

รัสต์ร้องขอ 

ะเมินมูลค่าทุก

ยทางอ้อม ต้อ

งในชัน้ของกอ

ห็นชอบจากสํ

ห้ความเห็นชอ

ทรัพย์สินราย

แบบท่ีมีการต

การเปิดเผยข้

สินหลกั โดยให้

มูลค่าเต็มรูป

อนัอาจมีผลก

นอยา่งมีนยัสําค

ก 1 ปีนับแต่วั

องมีการประเม

องทรัสต์และใ
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สํานกังาน 

อบบริษัท

ยเดียวกัน

รวจสอบ

อมลูต่อผู้

ห้ประเมิน

แบบครัง้

กระทบต่อ

คญั 

นัท่ีมีการ

มินมลูค่า

ในชัน้ของ



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

(จ) 

(ฉ) 

 

 

 

 

(1) กา

กอ

ภา

รา

(2) กา

ท่ีก

การประเมนิ

(1) ใช้

ลง

(2) ใน

ขอ

มา

มลูคา่ทรัพย์

(1) หลั

ผู้ จัด

กอง

การ

ของ

นอก

กอง

ตรว

ารประเมินมูล

องทรัสต์ ให้เป็

าษีของบริษัท

าคาอสงัหาริมท

ารประเมินมลู

กองทรัสต์เป็น

นมลูคา่ทรัพย์สิ

ช้มูลค่ายุติธรร

งทนุท่ีออกโดย

นกรณีหลกัเกณ

องทรัพย์สินใ

าตรฐานสากล

ย์สนิสทุธิ 

กัเกณฑ์การคํ

ดการกองทรั

งทรัสต์และ มลู

รรับรองจากท

งแตล่ะไตรมาส

กจากนี ้ผู้จดัก

งทรัสต์และมลู

วจสอบภายใน

 
ลค่าหรือการ

ป็นไปตามหลกั

ทท่ีกองทรัสต์เ

ทรัพย์ท่ีกองทร

คา่หรือการสอ

นผู้ ถือหุ้นให้เป็น

สนิอ่ืนท่ีกองทรั

รมตามหลกัเก

ยสมาคมบริษัท

ณฑ์ตามสญัญ

ด ให้ใช้มูลค่า

ล 

านวณมลูคา่ท

รัสต์จะเป็นผู้ จ

ลคา่หน่วยทรัส

รัสตีแล้วต่อสํ

สนัน้ 

การกองทรัสต์

ลค่าหน่วยทรัส

น 30 วนันบัแต่

สอบทานการ

กเกณฑ์ในสญั

เป็นผู้ ถือหุ้ น แ

รัสต์ลงทนุโดย

อบทานการปร

นไปตามหลกั

รัสต์ลงทนุ ให้เ

กณฑ์เก่ียวกับ

ทจดัการลงทนุ

ญาก่อตัง้ทรัสต์

าท่ีเป็นไปตาม

ทรัพย์สนิสทุธิ 

จัดทําและส่ง

สต์ ณ วนัทําก

สํานักงาน ก.ล

ต์จะจดัทําและ

ัสต์ ณ วนัทําก

ตว่นัสดุท้ายขอ

รประเมินมูล

ญาก่อตัง้ทรัส

และปัจจัยอ่ืน

ยทางอ้อมด้วย

ระเมินมลูคา่ท่ีก

เกณฑ์ในสญัญ

เป็นไปตามหลั

บการกําหนดม

นโดยอนโุลม 

ต์ไม่รองรับการ

มหลกัวิชากา

 (Net Asset V

งรายงานมูล

การสดุท้ายของ

ล.ต.ภายใน 4

ะส่งรายงานมู

การสดุท้ายขอ

งแตล่ะเดือน 

ค่าท่ีกระทําใ

สต์ โดยให้คํานึ

นท่ีอาจมีผลก

ย 

กระทําในชัน้ข

ญาก่อตัง้ทรัสต

ลกัเกณฑ์ดงันี ้

มูลค่ายุติธรรม

รกําหนดมลูค่า

รอันเป็นท่ียอ

Value: NAV)  

ค่าทรัพย์สิน

งแตล่ะไตรมา

5 วนันับแต่วั

ลค่าทรัพย์สิน

องแต่ละเดือน
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นชัน้ของ

นงถึงภาระ

ระทบต่อ

ของบริษัท

ต์ 

 

มของเงิน

ายตุิธรรม

อมรับหรือ

 

สุทธิของ

ส ซึง่ผ่าน

นัสุดท้าย

นสทุธิของ

นให้ทรัสตี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี

หนว่

 (1) 

 (2) 

 ในก

เป็น

(2) เง่ือ

สําห

กอง

ท่ีคณ

แก้ไ

เป็น

นีก้ารคํานวณ

วยทรัสต์ให้เป็

การคําน

ประเมินม

การคําน

หรือโดยท

ดงักลา่วจ

แรก ให้คํ

ให้ใช้ตวัเ

(ก) คํา

ตํา

(ข) คํา

เศ

ตํา

กรณีท่ีมีเศษเห

นทรัพย์สนิในก

อนไขเพิ่มเตมิ 

หรับวิธีการคํา

งทรัสต์จะดําเนิ

ณะกรรมการ 

ไขเปลี่ยนแปล

นอยา่งอ่ืน ผู้จดั

 
ณและรายงาน

นไปตามหลกั

นวณมูลค่าทรั

มลูค่าทรัพย์สิ

นวณมูลค่าอสงั

ทางอ้อม ในช่

จนถึงวนัก่อนว

คํานวณตามรา

เลขทศนิยมดงั

านวณมลูค่าท

าแหน่งและปัด

านวณมลูค่าห

ศษทศนิยมตา

าแหน่งและตดั

หลือจากการปั

กองทรัสต์ 

านวณมูลค่าท

นินการให้เป็นไ

 ก.ล.ต. และ/

ลง เพิ่มเติม ปร

ดการกองทรัส

นมูลค่าทรัพย

เกณฑ์ดงัตอ่ไป

รัพย์สินท่ีกอง

สินตามท่ีระบุไ

งัหาริมทรัพย์

ช่วงเวลาตัง้แต

วนัสอบทานกา

าคาท่ีได้มาซึง่อ

งตอ่ไปนี ้ 

ทรัพย์สินสทุธิ

ดเศษทศนิยมต

หน่วยทรัสต์เป็

ามหลกัสากล 

ดทศนิยมตําแห

ปัดเศษตามวรร

ทรัพย์สินสุทธิ

ไปตามท่ีระบไุ

/หรือหน่วยงา

ระกาศ กําหน

ต์จะดําเนินกา

ย์สินสุทธิของ

ปนี ้

งทรัสต์ลงทุน 

ไว้ในสญัญาก

์ท่ีกองทรัสต์ล

ต่วนัท่ีมีการลง

ารประเมินมลู

อสงัหาริมทรัพ

และใช้ผลลพั

ตามหลกัสากล

ป็นตวัเลขทศนิ

 แต่ใช้ผลลพัธ

หน่งท่ี 5 ทิง้   

รคหนึง่ ให้นําเ

ธิ และ มูลค่า

ไว้ในสญัญาก่

นอ่ืนใดท่ีมีอํา

ด สัง่การ เห็น

ารให้เป็นไปตา

งกองทรัสต์แล

 ให้เป็นไปตา

ก่อตัง้ทรัสต์ เว้

ลงทุนไม่ว่าโดย

งทุนในอสงัหา

ลคา่อสงัหาริมท

พย์นัน้แทน 

ธ์เป็นตวัเลขท

ล   

นยม 5 ตําแหน

ธ์เป็นตวัเลขท

เศษนัน้รวมคํา

หน่วยทรัสต์ 

ก่อตัง้ทรัสต์ เว้น

านาจตามกฎห

นชอบ และ/หรื

ามนัน้  

 

80 

ละมูลค่า

ามวิธีการ

ว้นแต่เป็น

ยทางตรง

าริมทรัพย์

ทรัพย์ครัง้

ทศนิยม 2 

น่งและปัด

ทศนิยม 4 

านวณเข้า

 ผู้ จัดการ

นแตก่รณี

หมาย ได้

รอผ่อนผนั



 

 

 

 

 

 2

  

  

  

 

 

(ช)  

(ซ) 

. การได้

(ก)  

 

 

 

ทัง้นี

กอง

ประ

กําห

อาจ

ในกรณีท่ีกอ

จะจดัให้มีม

การผิดสญัญ

วิเคราะห์แล

เช่าอสังหา ิ

ดําเนินการดั

มาซึง่ทรัพย์สนิ

ในด้านสาระ

(1) เป็น

เก่ีย

(2) เป็น

(3) มีค

(4) คา่ใ

ธรร

(5) ผู้ ท่ีมี

ทําธ

นี ้การคํานวณ

งทรัสต์ท่ีผู้ จัด

ะเมินค่าหรือร

หนดมลูค่าทรัพ

จไมใ่ช่มลูคา่ท่ี

องทรัสต์จะลงท

มาตรการป้องก

ญาเช่า หรือกา

ะศกึษาความ

ริมทรัพย์ โด

ดงักลา่ว  

นหลกัเพิ่มเตมิ

ะของรายการ 

นไปตามสญัญ

ยวข้อง 

นไปเพ่ือประโย

วามสมเหตสุม

ใช้จ่ายในการเ

มและเหมาะส

มีส่วนได้เสียเป็

ธุรกรรมนัน้ 

 
ณมลูคา่ทรัพย์สิ

ดการกองทรัส

รายงานการสอ

พย์สินหลกั (อ

จะซือ้ขายได้จ

ทนุในสิทธิกา

กนัความเสี่ยง

ารไมส่ามารถบ

เป็นไปได้และ

ยผู้ จัดการกอ

ม จะต้องเป็นไป

 เป็นธุรกรรมท่ี

ญาแตง่ตัง้ผู้จดั

ยชน์ท่ีดีท่ีสดุขอ

มผลและใช้รา

ข้าทําธุรกรรม

สม 

ป็นพิเศษในกา

สนิ มลูคา่ทรัพย

สต์ประกาศเป็

อบทานการป

อสงัหาริมทรัพ

จริงของทรัพย์สิ

รเช่าอสงัหาริม

งหรือการเยียว

บงัคบัตามสทิธิ

ะความเหมาะส

องทรัสต์เป็น

ปตามข้อกําห

ท่ีเข้าลกัษณะดั

ดการกองทรัสต

องกองทรัสต์ 

คาท่ีเป็นธรรม

ท่ีเรียกเก็บจา

ารเข้าทําธุรกร

ย์สินสทุธิ และ

ป็นการคํานว

ประเมินค่าครัง้

พย์) ของกองท

สนิหลกั (อสงัห

มทรัพย์ในลกั

วยาความเสีย

ธิในสญัญาเช่า

สมในการซือ้ เช

ผู้ รับผิดชอบ

นดดงัตอ่ไปนี ้

ดงัตอ่ไปนี ้

ต์ สญัญาก่อตั

ม 

กกองทรัสต์ (ถ

รรม ไม่มีส่วนร

ะมลูคา่หน่วยท

ณโดยใช้ราย

งล่าสุดเป็นฐา

ทรัสต์ ซึง่มลูค่า

หาริมทรัพย์) ด

ษณะท่ีเป็นกา

ยหายท่ีอาจเกิ

า  

ช่า หรือรับโอน

ค่าใช้จ่ายสํา

ด้้วย 

ตัง้ทรัสต์และก

ถ้ามี) อยู่ในอตั

ร่วมในการตดั
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ทรัสต์ของ

ยงานการ

านในการ

าดงักล่าว

ดงักลา่ว 

ารเช่าช่วง 

กิดขึน้จาก

นสทิธิการ

หรับการ

ฎหมายท่ี

ตัราท่ีเป็น

สินใจเข้า



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ข)  

(ค)  

 

ในด้านระบบ

(1) ได้รั

กอง

(2) ในก

ทรัพ

Dire

(3) ในก

ทรัพ

ด้วย

หนว่

การคํานวณ

ทัง้หมดของ

เก่ียวเน่ืองกบั

กระบวนกา

กําหนดหน้า

(1) หน้า

เชิญ

ผู้จดั

พร้อ

(2) หน้า

ลักษ

เก่ีย

บในการอนมุตัิ

รับความเห็นชอ

งทรัสต์ สญัญา

กรณีท่ีเป็นกา

พย์สินรวมของ

ectors) ของผู้

กรณีท่ีเป็นกา

พย์สินรวมขอ

ยคะแนนเสีย

วยทรัสต์ท่ีมาป

ณมลูค่าของทรั

งแต่ละโครงก

บัโครงการนัน้

รขอความเห็น

าท่ีของผู้จดักา

าท่ีของผู้จดักา

ญประชุม แล้ว

ดการกองทรัส

อมทัง้เหตผุลแ

าท่ีของทรัสตีใ

ษณะของธุรก

วข้องหรือไม ่

 
ต ิต้องผา่นการ

อบจากทรัสตีว

าก่อตัง้ทรัสต์แ

รได้มาซึ่งทรัพ

งกองทรัสต์ขึน้

จดัการกองทรั

รได้มาซึ่งทรัพ

งกองทรัสต์ขึน้

ยงไม่น้อยกว

ประชมุและมีสิ

รัพย์สินหลกัข้า

ารท่ีทําให้กอ

ด้วย 

นชอบจากทรั

รกองทรัสต์แล

ารกองทรัสต์ใน

วแต่กรณี ซึ่งแ

ต์) เก่ียวกบัลั

และข้อมลูประก

ในการเข้าร่วม

กรรมในประเด

รดําเนินการดงั

วา่เป็นธุรกรรม

และกฎหมายที

พย์สินหลักท่ีมี

นไปต้องได้รับอ

รัสต์ด้วย 

พย์สินหลักท่ีมี

น้ไป ต้องได้รั

ว่า  3 ใน  4 ข

สทิธิออกเสียง 

างต้น จะคําน

องทรัสต์พร้อม

ัสตีหรือการขอ

ละทรัสตีดงัตอ่

นการจดัให้มีเ

แสดงความเห็

กัษณะธุรกรร

กอบท่ีชดัเจน 

มประชมุผู้ ถือห

ด็นว่าเป็นไป

งัตอ่ไปนี ้

มท่ีเป็นไปตาม

ท่ีเก่ียวข้องแล้ว

มีมูลค่าตัง้แต่

อนมุตัิจากคณ

มีมูลค่าตัง้แต่

รับมติของท่ีปร

ของจํานวนเสี

 

นวณตามมลูค่า

มจะหารายได้

อมติท่ีประชุม

อไปนี ้

เอกสารขอควา

ห็นของตน (โด

มการได้มาซึง่

  

หน่วยทรัสต์เพ่ื

สัญญาก่อตัง้

สญัญาแตง่ตัง้

ว  

่ร้อยละ 10 ข

ณะกรรมการ (B

่ร้อยละ 30 ข

ระชุมผู้ ถือหน่

สียงทัง้หมดข

าการได้มาซึ่ง

ด้ ซึ่งรวมถึงทร

มผู้ ถือหน่วยท

ามเห็นชอบหรื

ดยคณะกรรม

งทรัพย์สินหลกั

อให้ความเห็น

งทรัสต์และกฎ
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ัง้ผู้จดัการ

องมูลค่า

Board of 

องมูลค่า

น่วยทรัสต์

ของผู้ ถือ

ทรัพย์สิน

รัพย์สินท่ี

รัสต์ ต้อง

รือหนงัสือ

มการของ

กัเพิ่มเติม 

นเก่ียวกบั

ฎหมายท่ี



 

 

 ระ

บ ิ

การ ล

คณุภาพ 

ระบบในก

1

2

3

4

ะบบในการติ

ริษัท ในฐานะ

งทุนอย่างสมํ

ของอสั

าร ตดิตาม

.  บริษัท 

งบประ

การปร

ประกอ

ดําเนิน

อสังหา

ดําเนิน

.  บริษัทจ

ทัง้บริห

กองทรั

เก่ียวกบั

.  บริษัทจ

ควบคมุ

ให้เช่าแ

.  บริษัทจ

รวมถึง

 

ดตามดแูลผ

ะผู้จดัการกอง

ม่ําเสมอและต

สงัหาริมทรัพย์

มและดแูลผลป

 และทรัสตีจะ

ะมาณประจําปี

ระกอบการขอ

อบการของอสงั

นการวิเคราะห

าริมทรัพย์อย่

นงานของอสงัห

จะสร้างความ

หารจัดการให้

รัสต์ ในขณะเ

บัการบริหารจั

จะเพิ่มประสิท

มและบริหารค

และให้บริการใ

จะเพิ่มศกัยภ

 

ลประโยชน์ข

งทรัสต์มีวตัถุป

ต่อเน่ืองในระย

์ท่ีกองทรัสต์เข้

ประโยชน์จาก

ะติดตามผลกา

ปีของกองทรัส

องอสังหาริม

งัหาริมทรัพย์ที

ห์อย่างละเอีย

ย่างใกล้ชิดใน

หาริมทรัพย์ท่ีก

เจริญเติบโตท

ห้อัตราการเช่

เดียวกัน บริษั

จดัการทรัพย์สิ

ทธิภาพในกา

คา่ใช้จ่ายในกา

ใช้พืน้ท่ี 

าพของอสงัห

 
องกองทรัสต

ประสงค์หลกัที

ยะยาว โดยคํ

ข้าลงทนุ โดยบ

อสงัหาริมทรัพ

ารดําเนินงานข

สต์ รวมถึงผล

ทรัพย์ท่ีกองท

ท่ีกองทรัสต์เข้

ยดเพ่ือหาสา

นการพัฒนาแ

กองทรัสต์เข้าล

ทางธุรกิจและพ

าและอัตราค่

ษัทจะควบคุมแ

นท่ีกองทรัสต์เ

รบริหารจัดกา

ารดําเนินงาน 

าริมทรัพย์ท่ีก

ต์ 

ท่ีจะทําให้ผู้ ถือ

คํานึงถึงประโ

บริษัทในฐานะ

พย์ท่ีกองทรัสต์

ของกองทรัสต

ประกอบการ

ทรัสต์เข้าลงท

าลงทนุไม่เป็น

าเหตุ และบริษ

แผนงานในกา

ลงทนุ ให้เป็นไ

พฒันาความส

าเช่าอยู่ในระ

และบริหารต้น

์เข้าลงทนุ 

ารทรัพย์สินท่ี

 โดยจะไม่ก่อใ

กองทรัสต์เข้าล

อหน่วยทรัสต์ไ

โยชน์ท่ีได้รับต

ะผู้จดัการกองท

ต์จะเข้าลงทนุ 

ต์ในแต่ละปี โด

รของกองทรัสต

ทุนได้รับผลกํ

นไปตามเปา้ห

ษัท จะดําเนิน

ารดําเนินงาน

ไปตามเปา้หมา

สมัพนัธ์ท่ีดีกบั

ะดับท่ีก่อให้เกิ

นทุนด้านการ

กองทรัสต์เข้า

ให้เกิดผลกระท

ลงทุน ซึ่งการ

์ได้รับผลประโ

ต่อการพัฒนา

ทรัสต์จะมีแนว

 ดงัตอ่ไปนี ้

ดยการเปรียบ

ต์ในปีท่ีผ่านม

าไร และในก

มายท่ีคาดไว้ 

นการร่วมกับ

น เพ่ือปรับปรุ

ายหรือท่ีคาดก

บลกูค้ารายตา่

กิดประโยชน์

รตลาดและคว

าลงทุน พร้อม

ทบต่อคณุภาพ

ดําเนินการดงั
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โยชน์จาก

าและเพิ่ม

วทางและ

บเทียบกับ

มา เพ่ือให้

กรณีท่ีผล

 บริษัทจะ

บผู้ บริหาร

รุงผลการ

การณ์ไว้ 

งๆ พร้อม

์สูงสุดแก่

วามเสี่ยง

มทัง้มีการ

พของการ

งกล่าวจะ



 

 

5

6

 

 

 

. กองทรั

ลงทนุ 

และเก่ีย

กองทรั

จดัจําห

พืน้ท่ีโด

เสมอ แ

. บริษัทจ

 

 

 

การกําหนด

ปรับเปล่ียนก

ความเหมาะ

การดแูลแล

สาธารณะแ

การใช้งาน 

การปรับปรุ

ดังกล่าวให้

เหมาะสมกบั

รัสต์และบริษัท

โดยการนําพืน้

ยวเน่ืองกบักา

รัสต์เข้าลงทนุ 

หน่ายท่ีเก่ียวข้อ

ดยตรง โดยเอ

และมีการเผยแ

จะจดัให้มีการ

การประกัน

อสงัหาริมทร

เกิดขึน้กับก

กําหนดให้ก

จากทรัสตี 

 

ดกลุ่มลูกค้าเป้

กลยทุธ์ทางกา

ะสมกบัความต้

ะบํารุงรักษาพื

และพืน้ท่ีส่วนก

งภาพลกัษณ์

ได้มาตรฐาน

บการใช้งาน เพ

ทมีนโยบายท่ี

นท่ีของทรัพย์สิ

ารเช่า โดยบริษั

เพ่ือเพิ่มอตัรา

อง รวมถึงการ

กสารโฆษณา

แพร่ทางสื่อตา่

ประกนัภยั ดงั

นภัยอย่างเพี

รัพย์หรือสิทธิก

องทรัสต์ อนัเ

กองทรัสต์โดย

 
ป้าหมายของอ

ารตลาด ระดบั

ต้องการของลกู

พืน้ท่ีของทรัพย

กลาง และการ

ณ์ของทรัพย์สิน

น และการซ่อม

พ่ือสร้างความ

จะดําเนินการ

สินดงักล่าวออ

ษัทจะเป็นผู้ ดํา

การเช่าพืน้ท่ี โ

รให้เข้าชมสถา

าทรัพย์สินท่ีกอ

างๆ ตามความ

งตอ่ไปนี ้

พียงพอและเห

การเช่าอสงัหา

เน่ืองมาจากก

ยทรัสตีเป็นผู้

อสังหาริมทรัพ

บัการให้บริกา

กค้าในกลุม่เป้

ย์สินท่ีกองทรั

รปรับปรุงพืน้ที

นท่ีกองทรัสต์

มแซมทรัพย์สิ

มพงึพอใจให้แก

รจดัหาผลประ

อกให้เช่าแก่ผู้

าเนินการจดัหา

โดยการโฆษณ

านท่ีของโครงก

องทรัสต์เข้าล

มเหมาะสม 

หมาะสมกับ

าริมทรัพย์ท่ีลง

การเกิดวินาศภ

ผู้ รับผลประโย

พย์ท่ีกองทรัส

าร และมีการกํ

ปา้หมายท่ีกําห

ัสต์เข้าลงทุน 

ท่ีเฉพาะส่วนใ

์เข้าลงทุน กา

สินท่ีกองทรัส

ก่ลกูค้า 

ะโยชน์จากทรั

ผู้ เช่า รวมถึงให้

าผู้สนใจท่ีจะเ

ณาผา่นสื่อ Int

การ และการเจ

ลงทุนจะมีการ

บส่วนได้เสียข

งทนุ เพ่ือคุ้มค

ภยัต่ออสงัหา ิ

ยชน์ ทัง้นี  ้โดย

ต์เข้าลงทุน โ

กําหนดราคาค่

หนด 

 เช่น การปรับ

ให้มีความเหม

ารบํารุงรักษาท

ต์เข้าลงทุนให

รัพย์สินท่ีกองท

ห้บริการต่างๆ

เช่าพืน้ท่ีของท

ternet และช่อ

จรจากบัผู้ ท่ีสน

รปรับปรุงให้ทั

ของกองทรัส

ครองความเสีย

ริมทรัพย์ดงัก

ยได้รับความ
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โดยมีการ

าเช่าให้มี

ปรุงพืน้ท่ี

มาะสมกบั

ทรัพย์สิน

ห้มีความ

ทรัสต์เข้า

 ท่ีจําเป็น

รัพย์สินท่ี

งทางการ

นใจจะเชา่

นัสมยัอยู่

สต์ ท่ี มีต่อ

ยหายท่ีจะ

กล่าว โดย

เห็นชอบ



 

 

7

 

 

 

. การทํา

7.1 

 

การประกนัภ

บกพร่องขอ

อสงัหาริมท

นัน้ไว้แล้ว ใ

ถกูไลเ่บีย้ให้

การทําประก

กองทรัสต์โด

ธุรกรรมกบับคุ

การทําธุรกร

บคุคลท่ีเก่ียว

ในกรณีท่ีจะ

กองทรัสต์ห ื

สาระของธุร

มติท่ีประชุม

26/2555 กํา

(1) ด้าน

ก่อต

(2) ด้าน

หรือ

อย่า

เก่ีย

(ก) 

ภยัความรับผิ

งอาคาร โรงเ ื

รัพย์แก่กองท

ให้กองทรัสต์โด

ห้ต้องรับผิด 

กนัภยัประเภท

ดยทรัสตีมีกรร

คคลท่ีเก่ียวโยง

รรมระหว่างกอ

วโยงกนัของผู้

ะมีการทําธุรก

หรือบุคคลท่ีเก่ี

กรรม ระบบใน

มผู้ ถือหน่วยทร

าหนดไว้ดงัตอ่ไ

นสาระของรา

ตัง้ทรัสต์ 

นระบบในการ

อบุคคลท่ีเก่ียว

างชัดเจนแล้ว

วกบัการขออน

 ได้รับคว

ก่อตัง้ทรัส

 
ดต่อบุคคลภา

เรือน หรือสิ่งป

รัสต์ หรือผู้ เช่

ดยทรัสตีทําป

ทต่างๆ ของกอ

มสทิธ์ิหรือสทิ ิ

งกนัจะมีการดํ

องทรัสต์หรือบ

จดัการกองทรั

รรมระหว่างก

ก่ียวโยงกันกับ

นการอนมุตั ิก

รัสต์นัน้ต้องเป็

ไปนี ้

ายการ ต้องเป็

รอนมุตัิ การทํา

วโยงกันกับผู้ จ

วในแบบแสดง

นมุตักิารเข้าทํ

วามเห็นชอบจ

ัสต์และกฎหม

ายนอกท่ีอาจ

ปลกูสร้าง ทัง้น

าอสงัหาริมทร

ระกนัภยัควา

องทรัสต์ ให้มีก

ธิครอบครองใ

ดําเนินการให้เป

บริษัทท่ีทรัสต์

รัสต์ 

กองทรัสต์หรือ

บผู้จัดการกอง

ระบวนการขอ

ป็นไปตามท่ีสั

ป็นธุรกรรมท่ี

าธุรกรรมระห

จัดการกองท

งรายการข้อมู

ารายการดงัต่

จากทรัสตีว่า

มายท่ีเก่ียวข้อง

ได้รับความเสี

นี ้ในกรณีท่ีผู้

รัพย์จากกองท

มรับผิดเฉพา

การเอาประกนั

ในอสงัหาริมท

ป็นไปตามหลั

์เข้าลงทุนกบัผ้

อบริษัทท่ีทรัสต

งทรัสต์ ลกัษณ

อความเห็นชอ

ญัญาก่อตัง้ท

เข้าลักษณะที

ว่างกองทรัสต

รัสต์อ่ืนนอกจ

มูลและหนังสื

ตอ่ไปนี ้

าเป็นธุรกรรม

งแล้ว 

สียหายจากคว

ให้เช่าหรือผู้ ใ

ทรัสต์ ได้ทําป

ะกรณีท่ีกองท

นภยัตลอดระ

รัพย์นัน้ๆ 

กัเกณฑ์ดงัตอ่

ผู้จดัการกองท

ต์เข้าลงทุนกบั

ณะของธุรกรร

บจากทรัสตีห ื

รัสต์ และประ

ท่ีกําหนดไว้ใ

ต์กบัผู้จดัการก

จากท่ีได้แสดง

อชีช้วน ให้ดํา

มท่ีเป็นไปตาม
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วามชํารุด

ให้สิทธิใน

ประกนัภยั

ทรัสต์อาจ

ยะเวลาท่ี

อไปนี ้

ทรัสต์และ

บผู้จดัการ

รมทัง้ด้าน

รือการขอ

ะกาศ สร. 

นสัญญา

กองทรัสต์

งข้อมูลไว้

าเนินการ

มสัญญา



 

  

(ข) 

(ค) 

ในก

คําน

ของ

เก่ีย

(3) เว้น

ผู้ จัด

ข้อม

กระ

ต้อง

มติที

ทาง

(4) ผู้จดั

เก่ีย

(ก) 

 ในกรณีที

ละ 0.03

จะสงูกวา่

ผู้จดัการก

 ในกรณีที

ร้อยละ 3

กวา่ ต้อง

กว่า 3 ใน

และมีสทิ

กรณีท่ีธุรกรรม

นวณมลูคา่จะ

งแตล่ะโครงกา

วเน่ืองกบัโครง

นแต่เป็นการทํ

ดการกองทรัส

มูลไว้อย่างชั

ะบวนการขอค

งเป็นไปตามท่ี

ท่ีประชุมผู้ ถือ

งการเงินเพ่ือป

ดการกองทรัส

วโยงกนักบัผู้จ

 เป็นธุรกร

 
ท่ีเป็นธุรกรรมที

 ของมลูค่าทรั

าต้องได้รับอนุ

กองทรัสต์ด้วย

ท่ีเป็นธุรกรรมท

3 ของมลูค่าท

งได้รับมติของที

น 4 ของจํานว

ทธิออกเสียง 

มในข้อนีเ้ป็น

คํานวณตามมู

ารท่ีทําให้โครง

งการนัน้ด้วย 

ทําธุรกรรมระ

สต์หรือบุคคล

ชัดเจนแล้วใน

วามเห็นชอบจ

สญัญาก่อตัง้ท

หน่วยทรัสต์ ห

ประกอบการขอ

ต์ต้องสามารถ

จดัการกองทรั

รรมท่ีสมเหตสุ

ท่ีมีมลูค่าเกินก

รัพย์สินสทุธิข

นมุตัจิากคณะก

ย 

ท่ีมีมลูค่าตัง้แ

รัพย์สินสทุธิข

ท่ีประชมุผู้ ถือห

วนเสียงทัง้หม

การได้มาหรือ

มลูคา่การได้มา

งการนัน้ๆ พร้อ

หว่างกองทรั

ลท่ีเก่ียวโยงกั

นแบบแสดง

จากทรัสตีหรือ

ทรัสต์กําหนดโ

หนงัสือเชิญป

อมตท่ีิประชมุผ้

ถแสดงได้ว่าธุ

ัสต์เข้าลกัษณ

มผลและใช้รา

กว่า 1,000,00

องกองทรัสต์ขึ

กรรมการ (Bo

แต่ 20,000,00

ของกองทรัสต์

หน่วยทรัสต์ด้

มดของผู้ ถือหน

อจําหน่ายไป

าหรือจําหน่าย

อมจะหารายไ

ัสต์หรือบริษัท

ันของผู้ จัดกา

รายการข้อม

อการขอมติท่ีป

โดยอนโุลม แล

ประชุมต้องมีค

ผู้ ถือหน่วยทรัส

ธรกรรมระหว่า

ณะดงัตอ่ไปนี ้ 

าคาท่ีเป็นธรรม

00 บาท หรือต

์ขึน้ไป แล้วแต

oard of Direct

00 บาทขึน้ไป

์ แล้วแต่มลูค่า

วยคะแนนเสีย

น่วยทรัสต์ท่ีม

ซึ่งทรัพย์สินห

ยไปซึง่ทรัพย์สิ

ได้ ซึง่รวมถึงท

ทท่ีทรัสต์เข้าล

ารกองทรัสต์ที

มูลและหนังสื

ประชมุผู้ ถือหน

ละในกรณีท่ีเป็

ความเห็นของ

สต์ด้วย  

างกองทรัสต์กบั

ม 
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ตัง้แต่ร้อย

ต่มลูค่าใด

tors) ของ

ป หรือเกิน

าใดจะสงู

ยงไม่น้อย

มาประชุม

หลัก การ

นิทัง้หมด

รัพย์สินท่ี

ลงทุนกับ

ท่ีได้แสดง

สือชีช้วน 

น่วยทรัสต์

ป็นการขอ

ท่ีปรึกษา

บับคุคลท่ี



 

  

(ข) 

(ค) 

(5) ในก

กอง

ธุรก

ธุรก

ของ

อิเล็

หลกั

(6) ภาย

ระห

ก่อน

นอกจากนี  ้

ผู้จดัการกอ

และตลาดห

ตรวจสอบโ

หลกัเกณฑ์ที

ขดัแย้งกบัป

 ผู้ ท่ีมีส่วน

ตดัสนิใจ

หรือได้รั

ธุรกรรมน

 ค่าใช้จ่า

กองทรัส

กบัอตัราใ

การขอความเ

งทรัสต์ต้องเปิ

กรรมท่ีจะให้ก

กรรม และควา

งธุ รกรรมดัง

ล็กทรอนิกส์ขอ

กทรัพย์จดทะเ

ยหลังการทํา

หว่างกองทรัส

นและรอบปีบญั

 ผู้ จัดการกอง

งทรัสต์หรือบุ

หลกัทรัพย์ รวม

โดยผู้ สอบบัญ

ท่ีสํานักงานกํ

ระโยชน์ของท

 
นได้เสียเป็นพิ

เข้าทําธุรกรรม

ับมติจากผู้ ถื

นัน้) ก่อนท่ีจะท

ยท่ีเกิดขึน้จา

ต์ (ถ้ามี) อยู่ใ

ในท้องตลาด 

เห็นชอบจาก

ปิดเผยส่วนได้

กองทรัสต์เข้า

ามสมเหตสุมผ

งกล่าวไ ว้ในห

องตลาดหลัก

เบียน 

ธุรกรรมไปแ

ต์กับบุคคลท่ี

ญชีปัจจบุนัไว้ใ

งทรัสต์จะดํา

คคลท่ีเก่ียวโย

มทัง้ในหมาย

ญชีและในรา

าหนดเก่ียวกั

ทรัสต์เพ่ือการล

พิเศษในการเ

มนัน้หรือธุรกร

อหน่วยทรัสต

ทําธุรกรรม 

ากการเข้าทํา

ในอตัราท่ีเป็นธ

 

ทรัสตีหรือขอ

ด้เสียของตนห

าทํา รายละเอี

ผลของการคิด

หนังสือเ ชิญ

ทรัพย์ ตามข้

แล้วผู้ จัดการก

เก่ียวโยงกันกั

ในรายงานปร

เนินการเปิดเ

ยงกันกับผู้จัด

เหตปุระกอบง

ายงานประจํ

ับหลกัเกณฑ์

ลงทนุในอสงัห

เข้าทําธุรกรร

รรมนัน้ได้รับคว

ต์ (ขึน้อยู่กับค

าธุรกรรมนัน้ซึ

ธรรมและเหม

อมติจากผู้ ถือ

หรือบุคคลท่ีเ

อียดของธุรก

ค่าตอบแทนห

ญประชุม  รวม

ข้อกําหนดสําห

กองทรัสต์มีห

กับผู้จัดการกอ

ระจําปีและงบก

เผยข้อมูลเก่ีย

ดการกองทรัส

งบการเงินขอ

าปีของกองท

์ท่ีเก่ียวข้องกับ

าริมทรัพย์ 

มไม่มีส่วนร่ว

วามเห็นชอบจ

ความมีนัยสํา

ซึ่งนํามาเรียก

มาะสมเม่ือเปรี

หน่วยทรัสต์ 

เก่ียวโยงกันข

รรม เหตุผลใ

หรือการกําหน

มทัง้ เ ปิดเผย

หรับหน่วยทรั

หน้าท่ีเปิดเผย

องทรัสต์ในรอ

การเงินของกอ

ยวกับธุรกรรม

ต์ต่อสํานักงา

งกองทรัสต์ท่ีไ

ทรัสต์ด้วย ทั ้

บการกระทําที
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วมในการ

จากทรัสตี

าคัญของ

กเก็บจาก

รียบเทียบ

 ผู้ จัดการ

ของตนใน

ในการทํา

นดเง่ือนไข

ยผ่านสื่อ

รัสต์ท่ีเป็น

ยธุรกรรม

อบปีบญัชี

องทรัสต์ 

มท่ีทํากับ

น ก.ล.ต. 

ได้รับการ

ทัง้นี  ้ตาม

ท่ีเป็นการ



 

 

 ค่า

ต

ก

ก

26

5.  นโย

การ

ตลอ

กําห

โดย

 1.

(1

(2

(3

าตอบแทนผู้จ

ลอดระยะเวล

องทรัสต์ ผู้ จั

องทรัสต์ไม่เกิ

6 ล้านบาทตอ่

ยบายการลงท

รลงทุนในอสงั

อดจนประกาศ

หนดหรือท่ีจะมี

ยการลงทนุขอ

 การเข้าลงทุ

1) กองทรัส

ทรัพย์สิน

ประโยชน

2) กองทรัส

สํานักงา

กองทรัส

ดงักลา่วจ

3) ในการเข้

การศกึษ

ลงทนุรว

จะสร้างผ

เข้าลงทุ

 

จัดการกองท

ลาท่ีผู้ จัดการ

ัดการกองทรั

นร้อยละ 2 ข

อปีซึง่ได้กําหน

ทุนของกองท

งหาริมทรัพย์ข

ศ และคําสัง่ท่ี

มีแก้ไขเพิ่มเตมิ

งกองทรัสต์ขอ

ุนในอสังหาริ

ต์จะเน้นการล

นท่ีเก่ียวเน่ือง 

น์ตอ่ผู้ ถือหน่วย

ต์อาจพิจารณ

านให้เช่า และ

ต์ได้ดําเนินกา

จะเป็นประโยช

ข้าลงทุนในอ

ษาความเป็นไป

มถึงปัจจยัอ่ืน

ผลประโยชน์ต

นในอสังหาริ

รัสต์ 

กองทรัสต์กร

ัสต์มีสิทธิได้รั

ของมลูค่าทรัพ

ดไว้ในสญัญา

ทรัสต์ 

ของกองทรัสต

ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใ

มตอ่ไป 

องกองทรัสต์จ

ริมทรัพย์  

ลงทุนในทรัพย

 โดยเป็นโครง

ยทรัสต์ 

ณาลงทุนเพิ่ม

ะร้านค้าให้เช

รศกึษา รวมถึ

ชน์ตอ่ผู้ ถือหน่

สังหาริมทรัพ

ปได้และความ

ๆ      ท่ีเก่ียว

ตอบแทนในระ

มทรัพย์ใดๆ 

 

ระทําการเป็น

รับค่าตอบแท

พย์สินสทุธิของ

าแตง่ตัง้ผู้จดักา

ต์ให้เป็นไปตา

ใดตามท่ีคณะ

ะเป็นไปตามห

ย์สินประเภทอ

งการท่ีคาดว่า

เติมในทรัพย์สิ

ช่ารวมถึงทรัพ

ถึงประเมินปัจจ

นวยทรัสต์ 

พย์ใดๆ เพิ่มเติ

เหมาะสมในก

ข้อง เพ่ือให้มัน่

ะยะยาวในระ

เพิ่มเติม บริษ

นผู้ จัดการกอง

ทนสําหรับกา

งกองทรัสต์ใน

ารกองทรัสต์ 

ามหลกัเกณฑ์

ะกรรมการ ก.ล

หลกัเกณฑ์ดงัต

อาคารสํานกัง

าจะมีผลการด

สินประเภทอ่ืน

พย์สินท่ีเก่ียว

จยัตา่งๆ ท่ีเก่ีย

ติม บริษัทในฐ

การเข้าลงทนุ 

นัใจได้ว่าการ

ดบัท่ีเหมาะส

ษัทในฐานะผู้

งทรัสต์ตามสั

รปฏิบัติหน้า

นแต่ละรอบบญั

ฑ์ท่ีกําหนดในป

ล.ต. หรือสํานั

ตอ่ไปนี ้

งานให้เช่า แล

ดําเนินงานอยู

นนอกจากทรั

เน่ือง หากบริ

ยวข้อง และเห็

ฐานะผู้ จัดกา

รวมถึงประเมิ

เข้าลงทนุในอ

มให้แก่ผู้ ถือห

ู้ จัดการกองท

ัญญาแต่งตัง้

ท่ีในการเป็น

ญชี  แตท่ัง้นีไ้ม

ประกาศ ทจ.

นกังาน ก.ล.ต.

ะร้านค้าให้เช่

ยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

รัพย์สินประเภ

ริษัทในฐานะ

ห็นว่าการลงทนุ

ารกองทรัสต์จ

นความเสี่ยงใ

สงัหาริมทรัพย

หน่วยทรัสต์ โด

ทรัสต์จะได้ปฏิ
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งผู้ จัดการ

นผู้ จัดการ

ม่น้อยกว่า 

49/2555 

 ประกาศ

ช่า รวมถึง

 และเป็น

ภทอาคาร

ะผู้ จัดการ

นเพิ่มเติม

จะดําเนิน

ในการเข้า

ย์เพิ่มเติม

ดยในการ

ฏิบัติตาม



 

 

(4

(5

กองทรัสต์

ก่อตัง้ทรัส

 

 

กฎเกณฑ

ให้แก่ผู้ ถื

เพิ่มเตมิ 

4) กองทรัส

ในลกัษณ

(ก) ก

แ

(ข) แ

ค

ห

ก

ท

ก่

(ค) ก

ลั

อ

ห

5) กองทรัส

กองทรัส

ต์ไม่มีนโยบาย

ต์ 

 

ฑ์และข้อกําห

อหน่วยทรัสต์

 

ต์อาจพิจารณ

ณะเดียวกนักบั

กองทรัสต์ต้อง

แล้วทัง้หมดแล

แสดงได้ว่ามีม

ควบคุมให้บริ

หลักเกณฑ์ใน

ก.ล.ต. กําหนด

ทางตรง เว้นแต

ก่อตัง้ทรัสต์ให้พิ

กองทรัสต์อาจ

ลกัษณะเป็นกา

อยู่เดิมในฐานะ

หลกัโดยทางอ้อ

สต์สามารถลง

ต์มีนโยบายท่ีจ

ในการลงทุนท

นดในสญัญา

ต์ เพ่ือใช้พิจาร

ณาลงทุนผ่านก

บกองทรัสต์ โด

ถือหุ้นในบริษั

ะไมน้่อยกวา่ร้

าตรการหรือก

ษัทดังกล่าว

ประกาศ ทจ

ดในทํานองเดี

ต่ในกรณีของ

พิจารณาเฉพา

ให้กู้ ยืมเงินแก

ารกู้ ยืมเงิน หรื

ะผู้ ให้กู้  โดยให้

อมด้วย   

งทุนในทรัพย์

จะเน้นการลงท

ทรัพย์สินอ่ืนใ

 
าท่ีเก่ียวข้อง ร

รณาอนุมตัิให้ก

การถือหุ้นในบ

ดยการลงทนุดงั

ษัทดงักล่าวไม่

ร้อยละ 99 ของ

กลไกท่ีจะทําใ

มีการประกอ

. 49/2555 แ

ยวกบักรณีท่ีก

หลกัเกณฑ์เก่ี

าะในขัน้ของกอ

ก่บริษัทดงักล่

อกองทรัสต์อา

ห้ถือว่าการให้

์สินท่ีตัง้อยู่ทัง้

ทนุในทรัพย์สนิ

ใดนอกเหนือจ

รวมถึงมีการเปิ

กองทรัสต์เข้า

บริษัทท่ีจดัตัง้ขึ

งักลา่วต้องเป็

ม่น้อยกว่าร้อย

งจํานวนสทิธิอ

ให้ทรัสตีและผู้

อบกิจการเป็น

และประกาศอื

กองทรัสต์ลงท

ก่ียวกับอตัราส

องทรัสต์ 

ล่าวผ่านการกั

าจเข้ารับภาระ

บริษัทดงักล่า

ง้ในประเทศแ

นท่ีตัง้อยูใ่นปร

จากประเภทท

ปิดเผยข้อมูล

ทํารายการลง

ขึน้โดยมีวตัถปุ

นไปตามหลกั

ยละ 99 ของจํ

ออกเสียงทัง้ห

ผู้จดัการกองท

นไปตามสัญ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ทุนในทรัพย์สิน

ส่วนการกู้ ยืมเ ิ

ับตราสารหนี ้

ะหนีเ้งินกู้ ท่ีบริ

าวกู้ ยืมเงินเป็น

และในต่างปร

ระเทศเป็นหลั

รัพย์สินท่ีมีกา

ท่ีถูกต้องและ

งทุนในอสงัหา

ประสงค์เพ่ือดํ

เกณฑ์ดงัตอ่ไป

านวนหุ้นท่ีจํา

มดของบริษัท

ทรัสต์สามารถ

ญญาก่อตัง้ทรั

งตามท่ีคณะก

นหลกัและอปุ

งินท่ีกําหนดใ

 ้หรือเข้าทําสั

ริษัทเอ็กเชน ท

นการลงทนุใน

ระเทศ โดยใน

กั 

ารระบุเอาไว้ใ
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ะเพียงพอ

าริมทรัพย์

าเนินการ

ปนี ้

าหน่ายได้

นัน้ 

ถดแูลและ

รัสต์ และ

กรรมการ 

ปกรณ์โดย

ในสญัญา

ญัญาท่ีมี

ทาวเวอร์มี

นทรัพย์สิน

นปัจจุบัน

ในสญัญา



 

 

 2.

 น

 (1

  

  

 

  

 

 

 

 

 การลงทุนห ื

นอกเหนือจากก

1) ทรัพย์สิ

(ก)  

(ข)  

(ค)  

(ง)  

(จ)  

(ฉ)  

(ช)  

 

รือมีไว้ซ ึ่งทรั

การลงทนุในท

สนิอ่ืน นอกเห

พนัธบตัรรัฐ

ตัว๋เงินคลงั 

พนัธบตัรหรื

มีกระทรวงก

เงินฝากในธ

บตัรเงินฝาก

ลว่งหน้าแฝง

ตัว๋แลกเงินห

ออก     

ลว่งหน้าแฝง

หน่วยลงทนุ

หรือกองทุน

เป็นหน่วยลง

1. เป็น

หน่ว

สาม

หรือ

หลกั

ัพย์สินอ ื่นนอ

รัพย์สนิหลกัก

นือจากทรัพย์

ฐบาล 

อหุ้นกู้ ท่ีรัฐวิสา

การคลงัเป็นผู้ค

ธนาคาร หรือบ

กท่ีธนาคารหรื

ง 

หรือตัว๋สญัญา

  ผู้ รับรอง ผู้

ง  

นหรือใบสําคญั

นรวมอ่ืนท่ีมีนโ

งทนุของตา่งป

นหน่วยลงทุน

วยงานกํากับ

มญัของIntern

อเป็นหน่วยลง

กทรัพย์ท่ีเป็นส

 
อกเหนือจากก

กองทรัสต์มีนโย

์สนิหลกัมีขอบ

าหกิจ หรือนิติ

คํา้ประกนัต้นเ ิ

บรรษัทตลาดรอ

รือบริษัทเงินทุ

ใช้เงินท่ีธนาค

ผู้ รับอาวลั หรือ

ญแสดงสิทธิท่ีจ

ยบายการลงท

ประเทศ ต้องเป็

นของกองทุนร

ดแูลด้านหลกั

national Orga

งทุนของกองทุ

สมาชิกของ W

การลงทุนใน

ยบายจะลงทนุ

บเขตประเภทท

ตบิคุคลท่ีมีกฎห

เงินและดอกเบี

องสนิเช่ือท่ีอยู

ทุนเป็นผู้ออก โ

คาร บริษัทเงินท

อผู้ คํา้ประกนั 

จะซือ้หน่วยลง

ทุนในตราสาร

ป็นไปตามเง่ือน

รวมต่างประเ

กทรัพย์และตล

anization of S

ทนุรวมต่างปร

World Federat

นอสังหาริมทรั

นหรือมีไว้ซึง่ท

ทรัพย์สนิดงัตอ่

หมายเฉพาะจั

บีย้เตม็จํานวน

ยูอ่าศยั 

โดยไม่มีลกัษ

ทนุ หรือบริษัท

 โดยไม่มีลกัษ

งทนุของกองท

รแห่งหนีห้รือเ ิ

นไขดงัตอ่ไปนี

เทศท่ีอยู่ภาย

ลาดซือ้ขายห

Securities Co

ะเทศท่ีมีการซื

tion of Excha

รัพย์ 

รัพย์สนิอ่ืนดงั

อไปนี ้

จดัตัง้ขึน้เป็นผู้

นแบบไมมี่เง่ือน

ณะของสญัญ

ทเครดติฟองซเิ

ษณะของสญัญ

ทุนรวมตราสา

เงินฝาก ทัง้นี ้

นี ้

ใต้การกํากับ

ลกัทรัพย์ท่ีเป็

ommissions 

ซือ้ขายในตลา

anges (WFE) 
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ตอ่ไปนี ้ 

ออก และ

นไข 

ญาซือ้ขาย

เอร์ เป็นผู้

ญาซือ้ขาย

ารแห่งหนี ้

ในกรณีท่ี

ดูแลของ

นสมาชิก

(IOSCO) 

าดซือ้ขาย

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ซ)  

(ฌ)  

 

 

 

(ญ)  

(ฎ) 

 

2. กอง

เดีย

3. กอง

หน่วยลงทุน

เฉพาะท่ีจดัต

ตราสารของ

กองทรัสต์นั

ดงัตอ่ไปนี ้

1. Rea

การ

หลกั

Com

2. มีวัต

ราย

สมา

ท่ีมีล

3. มีกา

of E

สญัญาซือ้ขา

ของกองทรัส

ทรัพย์สินอ่ืน

26/2555 เร่ื

งทุนรวมต่างป

ยวกบัทรัพย์สนิ

งทนุรวมตา่งป

นของกองทุนร

ตัง้ขึน้ตามกฎห

ง Real Estate

นัน้จะจัดตัง้ใน

al Estate Inve

รกํากับดูแลข

กทรัพย์ท่ีเป็นส

mmissions (I

ตถุประสงค์ห

ยช่ืออยู่ในหม

าชิกของ Worl

ลกัษณะธุรกิจ

ารซือ้ขายในต

Exchanges (W

ายลว่งหน้า เฉ

สต์ 

นท่ีกองทรัสต์

องข้อกําหนด

 
ประเทศนัน้มีน

นท่ีกองทรัสต์ส

ประเทศนัน้จดัต

รวมอสังหาริม

หมายไทย 

e Investmen

นรูปบริษัท กอ

estment Trus

องหน่วยงาน

สมาชิกสามญั

OSCO)  

หลักในการลง

วดพัฒนาอสั

ld Federation

เทียบเคียงได้ก

ตลาดซือ้ขายห

WFE) หรือมีก

ฉพาะกรณีท่ีทํ

สามารถลงทุน

ดเก่ียวกับรายก

นโยบายการล

สามารถลงทนุห

ตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลง

มทรัพย์ หรือห

nt Trust ท่ีจดั

องทรัสต์ หรือ

st นัน้จดัตัง้ขึน้

นท่ีกํากับดูแล

ญของ Internat

ทุนในอสังหา

สังหาริมทรัพย

n of Exchang

กบัหมวดพฒัน

หลกัทรัพย์ท่ีเป็

ารรับซือ้คืนโด

าสญัญาโดยมี

นได้ ทัง้นี ้ตา

การและข้อคว

ลงทุนในทรัพ

หรือมีไว้ได้ แล

ทนุทัว่ไป 

หน่วยทรัสต์ข

ดตัง้ตามกฎห

อรูปแบบอ่ืนใด

นสําหรับผู้ลงทุ

ลด้านหลักทรั

tional Organ

าริมทรัพย์ หุ้ น

ย์ในตลาดซือ้

ges (WFE) หรื

นาอสงัหาริมท

ป็นสมาชิกของ

ดยผู้ออกตราส

มีวตัถปุระสงค์

มประกาศสํา

วามในสญัญา

ย์สินประเภท

ละ 

ของกองทรัสต์

มายต่างประเ

ด ทัง้นี  ้ต้องมี

ทนุทัว่ไป และอ

รัพย์และตลา

nization of S

นสามัญของบ

อขายหลักทรัพ

รือหุ้นสามญัข

ทรัพย์ 

ง World Fe

สาร 

ค์เพ่ือปอ้งกนัค

านักงาน ก.ล.

าก่อตัง้ทรัสต์ข
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และชนิด

ต์อ่ืน ทัง้นี ้

เทศ ไม่ว่า

มีลักษณะ

อยู่ภายใต้

ดซือ้ขาย

Securities 

บริษัทท่ีมี

พย์ท่ีเป็น

ของบริษัท

ederation      

วามเสี่ยง

ต. ท่ี สร. 

ของทรัสต์

         



 

 

 (2

 (3

 3.

 ก

 (1

 (2

บคุคล (Go

 

 

 

 

 

 

การรับ

ทัง้จําน

2) อตัราส

อตัราส

แห่ง พ

3) ในกรณี

ชําระห

กองทนุ

 การลงทุนใน

องทรัสต์อาจล

1)  สญัญา

2)  เป็นกา

olden Share)

 

เพ่ือการลงท

สํานกังาน ก

รอง รับอาวลั

นวน หรือคํา้ปร

ส่วนการลงทุน

ส่วนการลงทนุ

.ร.บ.หลกัทรัพ

ณีท่ีลกูหนีต้าม

หนีไ้ด้ ผู้จดัการ

นรวมทัว่ไปท่ีอ

นหุ้นของนิตบิ

ลงทนุในหุ้นขอ

าเช่ากําหนดค่

ารลงทนุในหุ้น

) ตามท่ีได้กําห

ทุนในอส้งหา ิ

ก.ล.ต. ฉบบัอ่ืน

 หรือคํา้ประกั

ระกนัต้นเงินแล

นในทรัพย์สินอื

ในทรัพย์สินข

พย์โดยอนโุลม 

มตราสารท่ีกอง

รกองทรัสต์จะ

อกตามมาตรา

บุคคลซึ่งเป็น

องนิตบิคุคลซึง่

าเช่าโดยอ้างอิ

ท่ีให้สิทธิพิเศษ

หนดไว้ในข้อบั

 
ริมทรัพย์ แล

นท่ีเก่ียวข้อง  

กนั แล้วแต่กรณ

ละดอกเบีย้เต็

อ่ืน จะเป็นไป

องกองทนุรวม

  

งทรัสต์ลงทุนผิ

ะดําเนินการตา

า 117 แห่ง พ.

นผู้ เช่าทรัพย์สิ

งเป็นผู้ เช่าทรัพ

อิงกบัผลประก

ษเพ่ือประโยช

งัคบัของนิตบิุ

ะประกาศขอ

ณี ตาม (ฉ) ต้

มจํานวนอยา่ง

ปตามหลกัเกณ

มทัว่ไปท่ีออกต

ผิดนดัชําระหนี

ามหลกัเกณฑ

.ร.บ.หลกัทรัพ

สินหลักของก

พย์สนิหลกัของ

กอบการของท

น์ในการอนมุั ิ

คคลนัน้ ไมเ่กิ

องคณะกรรมก

้องเป็นการรับ

งไมมี่เง่ือนไข 

ณฑ์ท่ีกําหนดไ

ตามมาตรา 1

นี ้หรือมีพฤติก

ฑ์ในเร่ืองเดียว

พย์โดยอนโุลม 

กองทรัสต์ 

งกองทรัสต์ได้ 

รัพย์สนิหลกัข

ตัิการดําเนินง

นหนึง่หุ้น 

การ ก.ล.ต. แ

บรองตลอดไป

ไว้ในประกาศ

17 และมาตร

การณ์ว่าจะไม

วกนัท่ีกําหนดไ

  

 ตามเง่ือนไขดั

ของกองทรัสต์ 

านบางประกา
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และ/หรือ

 รับอาวลั

ศเก่ียวกับ

รา 126(4) 

ม่สามารถ

ไว้สําหรับ

ดงัตอ่ไปนี ้

 และ 

ารของนิติ



 

 

6.   เหต

ในร

สทุธิ

กร

2

ทัง้นี

วัน

27

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุการณ์สาํคญั

รอบปีบญัชี 25

ธิท่ีสามารถจ่า

วันท ี่ 
รรมการมีมติ

7 กมุภาพนัธ์ 
2560 

นี ้กองทรัสต์ได้

นท ี่กรรมการมี

 กมุภาพนัธ์ 2

 

ญเกี่ยวกับกา

559 กองทรัสต์

ยผลประโยชน

 ิ
วันท ี่

เครื่องห

9 มีนาคม

ด้จะจ่ายเงินลด

มีมต  ิ วันท ี่

2560 9 

รดาํเนินงาน

ต์ได้เข้าลงทนุใน

น์ตอบแทนในร

ข ึน้
หมาย 

วั
ป

ม 2560 27 

ดทนุแก่ผู้ ถือหน

ข ึน้เครื่องหม

มีนาคม 2560

 
ของกองทรัส

นทรัพย์สนิ 2 โ

รอบปีบญัชีท่ีผ

วันจ่ายเงนิ
ประโยชน์ 
ตอบแทน  
มีนาคม 2560

นว่ยทรัสต์ มีร

มาย วันจ่า

0 27 มี

สต์ในรอบปีบั

โครงการ ทําใ

ผา่นมาได้ดงัต

เงนิประโ
ตอบแ
(ต่อหน่

0 0.075

ายละเอียดดงั

ายเงนิลดทุน

มีนาคม 2560 

บัญชีนัน้ 

ให้กองทรัสต์ มี

ารางตอ่ไปนี ้

โยชน์
ทน  
น่วย) 

ป

59 21 

3

งตารางตอ่ไปนี

น  
เงนิแบ่ง

(ต่อ
 0

มีรายได้จากกา

รอบผล
ระกอบการ  

ตลุาคม 2559
ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2559 

นี ้

งปันส่วนทุน  
อหน่วย) 
.0613 

 

93 

ารลงทนุ

9 

 



 

 

7. ราย

7.1 ทรั

 ข้

อ

ศนูย์กลาง

ประเภทสทิ

ในปัจจุบนั

เมตร โดย

ยละเอ ียดทรัพ

ัพย์สินท ี่กอง

อมูลของโคร

าคารเมอร์คิว ี

งเขตธุรกิจ บริเ

ทธิการเช่า ภา

นอาคารสํานกั

แบ่งเป็นพืน้ที

 

พย์สินท ี่ลงท ุ

ทรัสต์เข้าลงท

รงการ  

ร่ี ทาวเวอร์เป็

เวณสี่แยกเพลิ

ายในตวัอาคาร

กงานเมอร์คิวร่ี

ให้เช่า (Net 

น 

ทุน 

นอาคารสํานกั

ลินจิต (ตรงข้า

รบริเวณชัน้ 1-

ร่ี ทาวเวอร์ได้เ

Leasable A

 

กังานเกรดเอ 

มห้างสรรพสิน

-4 ถกูพฒันาเป็

เปิดให้บริการ

Area) ทัง้สิน้

 สงู 25 ชัน้ มีช

นค้าเซ็นทรัลชิ

ป็นพืน้ท่ีศนูย์ก

สมบูรณ์แล้ว 

น ประมาณ 2

ชัน้ใต้ดิน 6 ชัน้

ชิดลม) โดยเป็น

การค้าและสร้า

โดยมีพืน้ท่ีทัง้

4,765.43 ตาร

น ตัง้อยู่ในพืน้

นการลงทนุใน

างแล้วเสร็จเม่ื

งสิน้ 52,882.0

รางเมตร แบ่ง
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นท่ีบริเวณ

นโครงการ

อปี 2556 

00 ตาราง

งเป็นพืน้ท่ี



 

 

สํานกังาน

ประมาณ 

 ตาํ

อ

เพลินจิต แ

ระหว่างถน

เมตร โดย

บริเวณชัน้

เดินทางต่อ

รวมถึงรถโ

 

 

นให้เช่า (Office

6,633.30 ตาร

าแหน่งท ี่ต ัง้ 

าคารเมอร์คิว ี

แขวงลมุพินี เข

นนเพลินจิตแ

ยอาคารเมอร์คิ

น 3 ทําให้อาคา

อไปยงัตวัอาค

โดยสาร ดงัแผ

 

e Space) 

รางเมตร 

ร่ี ทาวเวอร์ เป

ขตปทมุวนั ซึง่

และถนนหลงัส

คิวร่ี ทาวเวอร์

ารมีข้อได้เปรีย

คาร นอกจากนี

ผนท่ีตัง้ตอ่ไปนี ้

ประมาณ 18

ป็นอาคารสําน

งอยู่ในใจกลาง

สวน ตรงข้ามห

์  อยู่ติดกับสถ

ยบอาคารอ่ืนๆ

นีย้งัสามารถเดิ

น ้

 
8,132.13 ตาร

นักงานและพื ้

งเขตเศรษฐกิจ

ห้างสรรพสินค

านีรถไฟฟ้าบี

ๆ ท่ีตัง้อยู่ในบ ิ

ดนิทางไปยงัอ

รางเมตร และพื

น้ท่ีเช่าเพ่ือกา

จของกรุงเทพ

ค้าเซ็นทรัลชิด

บีทีเอสชิดลม โ

ริเวณเดียวกนั

อาคารโดยการ

พืน้ท่ีร้านค้าให้

ารพาณิชย์ ตัง้

มหานคร โดย

ดลม ห่างจาก

โดยมีทางเช่ือ

นท่ีต้องเดินลง

รใช้รถไฟฟ้าบีท

ห้เช่า (Retail 

ัง้อยู่ท่ี เลขท่ี 5

ยอาคารตัง้อยู่ที

กแยกราชประ

อมเข้าสู่อาคา

จากสถานีรถไ

ทีเอส รถยนต์
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Space) 

540 ถนน

ท่ีมมุถนน

สงค์ 400 

รโดยตรง

ไฟฟ้าเพ่ือ

์ รถแท็กซี่ 

 



 

 

ที่

ดํ

สาธารณปู

งานระบบ

โฉนดที่ด ิ

31

ร

ดีนิและอาคา

ารงเสรีเป็นเจ้

ปโภคท่ีเก่ียวเนื

ในสว่นตอ่เตมิ

ดนิเลขท ี่ 

58 

ะบบสาธารณ

 

าร  

จ้าของท่ีดิน อ

น่ืองกบัเมอร์คิ

มอาคารเมอร์คิ

เลขท ี่ดนิ

104 

ณูปโภค 

าคารและสิ่งป

คิวร่ี ทาวเวอร์ 

ควิร่ี ทาวเวอร์ 

น ห

 

ปลกูสร้างท่ีเป็

และบางกอก 

ตามรายละเอี

น้าสาํรวจ 

791 

ป็นส่วนควบกบั

 ออฟฟิศเป็นเ

ยดสรุปดงัตอ่ไ

เนื ้
(ไร่-งาน-ต

3-0

บท่ีดิน พร้อมอ

เจ้าของส่วนต่

ไปนี ้

อ้ท ี่ 
ตารางวา) 

0-0 

อุปกรณ์และร

ต่อเติมและอปุ

เจ้าของท ี่ด ิ

ดํารงเสรี
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ระบบงาน

กรณ์และ

ดนิ 

รี 

 



 

 

ดํ

ออฟฟิศเป็

อาคารประ

ร ะ บ บ ส
อุปกรณ์ 

ระบบไฟฟ้

ระบบการ ื

ระบบสขุา

ระบบดแูล

อ่ืนๆ 

 

ารงเสรีเป็นเจ้

ป็นเจ้าของอปุก

ะกอบไปด้วย  

า ธ า ร ณู ป โ

ฟา้ 

สื่อสาร 

ภิบาล 

ลรักษาความป

 

าของงานระบ

กรณ์และงานร

 

ภ ค แ ล ะ

ร
ร
น

ร
พ
พ

ร
ค
ป
แ

ลอดภยั ห
ต้
แ
อ

ร

บสาธารณปูโภ

ระบบท่ีเก่ียวข้อ

ระบบไฟฟ้าแร
ระบบจ่ายไฟฟ้
นครหลวง 

ระบบโทรศพัท์
พร้อมชดุรับ สั
พร้อมอปุกรณ์

ระบบนํา้ดีประ
ควบคุมแรงดั
ประกอบด้วยช
และระบบท่อนํ

หวัรับนํา้ดบัเพ
ตู้สายฉีดดบัเพ
และสญัญาณ
ออกภายในอา

ระบบปรับอาก

 
ภค เคร่ืองจกัร

องกบัสว่นตอ่เ

รงต่ํา หม้อแป
ฟา้ และเคร่ืองม

ท์ ใช้ระบบสญั
ญัญาณทีวี พ ้
์ 

ะกอบด้วย ระ
ัน พร้อมถังเก
ชุดตู้ควบคุม 
นํา้ทิง้รวมทัง้อปุ

พลิง เคร่ืองสบู
พลิงถงัดบัเพลิ
ไฟฉกุเฉิน ระบ
าคาร เจ้าหน้าที

กาศสว่นกลาง 

 

 

 

 

รและอปุกรณ์ที

เตมิของโครงก

รายละเอยี

ปลงไฟฟ้าแรง
มืออปุกรณ์ตา่

ญาณ PABX 
ร้อมเสาอากา

ะบบจ่ายนํา้ดี
ก็บนํา้ดีระบบ
รวมทัง้วาล์ว
ปกรณ์ภายใน

บนํา้ดบัเพลิง พ
ลิง กร่ิงสญัญา
บบกล้องวงจร
ท่ีรักษาความป

 ระบบลฟิต์แล

ท่ีประกอบอาค

การเมอร์ควิร่ี ท

ยด 

งสูง เคร่ืองป่ัน
างๆ ตามมาต

 ระบบเสาอาก
ศและจานรับ

ดี พร้อมป๊ัมคว
บนํา้ทิง้และร
ควบคุมแรงดั
นอาคาร 

พร้อมเคร่ืองสบู
าณ และอปุกร
รปิด (CCTV) 
ปลอดภยั 24 ช

ละบนัไดเลื่อน

คาร และบางก

ทาวเวอร์ โดยร

นไฟฟ้าสํารอง
รฐานของการ

กาศทีวีและวิท
สญัญาณดาว

วบคุม รวมทัง้
ระบบบําบัดนํ ้
นั พร้อมถังค

บนํา้รักษาควา
รณ์ตรวจจบัค
ระบบคีย์การ

ชัว่โมง 

น ระบบจอดรถ
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กอก 

ระบบของ

ง และ
รไฟฟ้า

ทยรุวม 
วเทียม

งวาล์ว
นํา้เสีย 
ลอรีน 

ามดนั 
ควนัไฟ 
ร์ดเข้า 

ถ 



 

 

ข้

อ

อาคารสําน

ตัง้อยู่ในพื

เปิดดําเนิน

ทัง้สิน้ประ

อมูลของโคร

าคารเอ็กเชน 

นกังานและร้า

พืน้ท่ีบริเวณศนู

นงานมาตัง้แต

ะมาณ 42,887

 

รงการ  

 ทาวเวอร์ อยู่

นค้า โดยอาค

นย์กลางเขตธุ

ตปี่ 2549 มีพืน้

7.82 ตารางเม

ภายใต้การบริ

คารเอ็กเชน ทา

รกิจ ณ สี่แยก

นท่ีทัง้สิน้ 80,9

มตร แบ่งเป็นพื

 

ริหารของบริษั

าวเวอร์เป็นอา

กอโศกสขุมุวิท

944.42 ตาราง

พืน้ท่ีสํานกังาน

ษัทเอ็กเชน ทา

าคารสํานกังาน

ท โดยเป็นโครง

งเมตร โดยเป็น

นให้เช่า (Offic

าวเวอร์ ซึ่งประ

นเกรดเอ สงู 4

งการประเภท

นพืน้ท่ีให้เช่า (

ce Space) 

ะกอบธุรกิจให้

41 ชัน้ มีชัน้ใต้

กรรมสิทธ์ิโดย

(Net Leasab

ประมาณ 35
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ห้เช่าพืน้ท่ี

ต้ดิน 3 ชัน้ 

ยสมบูรณ์ 

ble Area) 

5,232.36 



 

 

ตารางเมต

1,950.00 

ตํ

อ

สขุมุวิท แข

อาคารยงัอ

มวลชนสอ

ขยายของ

สามารถเดิ

สาธารณะ

 

 

ตร พืน้ท่ีร้านค้

 ตารางเมตร 

าแหน่งท ี่ต ัง้ 

าคารเอ็กเชน

ขวงคลองเตย 

อยู่ติดกบัสถา

องเส้นทาง โด

งระบบรถไฟฟ้

ดินทางไปยงัอ

ะ ดงัแผนท่ีตัง้ต

 

าให้เช่า (Reta

น ทาวเวอร์ เป็

 เขตคลองเตย

นีรถไฟฟ้าบีที

ยมีทางเช่ือมต

ฟ้าในสายต่างๆ

อาคารโดยกา

ตอ่ไปนี ้

ail Space) 

ป็นอาคารสํานั

ย อยูใ่จกลางเข

เอสอโศก แล

ต่อจากสถานีร

ๆ ท่ีจะเพิ่มจํา

ารใช้รถไฟฟ้าบี

 
ประมาณ 5,7

นักงานและพืน้

ขตเศรษฐกิจแ

ะ สถานีรถไฟ

รถไฟฟ้าเข้าสูอ่

านวนผู้ โดยสา

บีทีเอส รถไฟ

705.46 ตาราง

นท่ีเช่าเพ่ือกา

ละท่ีอยู่อาศยั

ฟ้ามหานครสุ

อาคารโดยตร

ารในเส้นทางร

ฟ้ามหานคร ร

งเมตร และพืน้

ารพาณิชย์ ตัง้

ของกรุงเทพม

สขุมุวิท ซึง่เป็น

รงทําให้อาคาร

รถไฟฟ้าสายส

รถยนต์ รถแท็

น้ท่ีส่วนกลางป

งอยู่ท่ี เลขท่ี 3

มหานคร อีกทัง้

นจดุตดัของระ

รได้รับผลดีจา

สุขุมวิทในอน

ท็กซี่ รวมถึงรถ
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ประมาณ 

388 ถนน

ัง้ท่ีตัง้ของ

ะบบขนส่ง

ากส่วนต่อ

าคต โดย

ถโดยสาร

 



 

 

ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีนิและอาคา

 

าร  
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บ ิ

สาธารณปู

ลาํดับ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

รวม 

 

ร

บ ิ

อาคารทัง้ห

ร ะบ บ ส
อุปกรณ์ 

ระบบไฟฟ้

ริษัทเอ็กเชน ท

ปโภคท่ีเก่ียวเนื

 โฉนดเล

1603

2727

3599

7880

1862

7024

7024

14832

22020

22021

ะบบสาธารณ

ริษัทเอ็กเชน ท

หมด โดยระบบ

าธ า ร ณู ป โ ภ

ฟา้ 

 

ทาวเวอร์ เป็น

น่ืองกบัโครงกา

ลขที่ เลข

3 3

7 3

9 3

0 3

27 3

42 3

43 3

26 3

09 5

10 5

ณูปโภค 

ทาวเวอร์เป็นเ

บของอาคารป

ภ ค แ ล ะ

ห
เค

เจ้าของกรรมสิ

ารเอ็กเชน ทาว

ขที่ดนิ ห

3675 

3710 

3707 

3708 

3711 

3709 

3713 

3712 

5645 

5646 

เจ้าของงานระ

ประกอบไปด้วย

ม้อแปลงไฟฟ
คร่ืองมืออปุกร

 
สทิธ์ิในท่ีดนิ อ

วเวอร์ ตามราย

น้าสาํรวจ 

4041 

208 

462 

1468 

2786 

3860 

3861 

5950 

7486 

7487 

ะบบสาธารณปู

ย  

ฟ้า เคร่ืองกํา
ณ์ตา่งๆ ตามม

าคารและสิง่ป

ยละเอียดสรุป

เจ้าของกรร

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

บริษัทเอ็กเชน

ปโภค เคร่ืองจั

รายละเอยี

าเนิดไฟฟ้าสํา
มาตรฐานของ

ปลกูสร้าง และ

ดงัตอ่ไปนี ้

รมสิทธ ิ์ 
เ

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

น ทาวเวอร์ 

จกัรและอปุกร

ยด 

ารอง และระ
งการไฟฟา้นคร

ะอปุกรณ์และร

เนือ้ท ี่ดนิตาม
(ไร่-งาน-ตารา

0-1-1 

0-3-21 

0-0-52 

0-2-72 

0-1-88 

0-1-29 

0-2-12 

0-3-9 

0-1-70 

0-0-7 

4-1-61 

ณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

บบจ่ายไฟฟ้
รหลวง 
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ระบบงาน

โฉนด 
างวา) 

 ประกอบ

า และ



 

 

ร ะบ บ ส
อุปกรณ์ 

ระบบการ ื

ระบบสขุา

ระบบดแูล

อ่ืนๆ 

 

าธ า ร ณู ป โ ภ

สื่อสาร 

ภิบาล 

ลรักษาความป

 

ภ ค แ ล ะ

ระ

ป๊ั

แท

 

ลอดภยั ระ
ต
(C

ระ
ชัว่

ระ

ะบบโทรศพัท์ 

ัมควบคมุแรง

ท็งก์เก็บนํา้ใต้

ะบบท่อสง่นํา้พ
รวจจับควนั เ

CCTV)  

ะบบคีย์การ์ด
วัโมง 

ะบบปรับอากา

 

ใช้ระบบสญัญ

ดนั ป๊ัมนํา้ดบัเ

้ดนิ ถงัเก็บนํา้

พร้อมหวัจ่ายน
เคร่ืองตรวจจับ

เข้า-ออกภาย

าศสว่นกลาง A

รายละเอยี

ญาณ PABX 

เพลงิ ป๊ัมนํา้เย็

าชัน้ดาดฟา้ 

นํา้ สปริงเกอร์
ับความร้อน บ

ยในอาคาร เจ้

AHU ระบบลฟิ

ยด 

ย็น ป๊ัมนํา้เสีย 

ร์ ถงัดบัเพลิง ก
บนัไดหนีไฟ ร

จ้าหน้าท่ีรักษา

ฟต์และบนัไดเ

 ป๊ัมนํา้สระนํา้

กร่ิงสญัญาณ
ระบบกล้องวง

าความปลอด

เลื่อน ระบบจอ
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 เคร่ือง
งจรปิด 

ภยั 24 

อดรถ 

 



 

 

สรุปสมม

ก

หลกัท่ีผู้ป

กองทรัสต์

สมม

วิธีการประ
(Appraisa
Approach

ระยะเวลา
คา่ นบัจาก
กองทรัสต์
(Appraise

พืน้ท่ีสําหรั
(ตารางเม

อตัราคา่เช
พืน้ท่ีร้านค้
ณ วนัท่ีคา
กองทรัสต์
(Retail Re
(บาท/ตาร
เดือน) 

ตฐิานสาํคัญ

ารประเมินด้ว

ระเมินใช้ในก

์นัน้สรุปได้ดงันี

มตฐิาน 

ะเมนิมลูคา่ 
al 
h) 

าการประเมิน
กวนัท่ีคาดวา่
์จะเข้าลงทนุ 
ed Period) 

รับให้เช่า  
ตร) 

ช่าตลาดของ
ค้าและ Kiosk 
าดวา่
์จะเข้าลงทนุ 
ental Rate) 
รางเมตร/

 

ในการประเมิ

วยวิธีรายได้นัน้

การประเมินมู

นี ้ 

โครง

บริษัท แ
แอสเซท แอ

จําก

วิธีรา

19.1

(Lease

24,7

พืน้ท่ีร้านค้

พืน้ท่ี Kios

ทัง้นีก้าร
รายได้คา่เ
ก่อนครบ

สญัญาเช่า
ตามอตัรา
สญัญาเ

มินมูลค่าด้วย

น้ได้คํานึงถึงโ

ลค่าทรัพย์สิน

การเมอร์ควิ ี

แกรนด์  
อดไวเซอร่ี 
กดั 

ายได้ 

4 ปี 

ehold) 

765 

ค้า: 1,450  

sk: 1,200 

คํานวณ
เช่าในช่วง
บกําหนด
าจะอ้างอิง
าคา่เช่าใน
เช่าและ

เ

 
ยวธิ ีรายได้ 

โครงสร้างการ

นท่ีกองทรัสต์จ

รี่  ทาวเวอร์  

บริษัท อเมริกั
แอ๊พเพรซลั

(ประเทศไทย
จํากดั 

วิธีรายได้ 

19.14 ปี 

(Leasehold

24,765 

พืน้ท่ีร้านค้าแ
Kiosk: 1,40

ทัง้นีก้ารคํานว
รายได้คา่เช่
ในช่วงก่อนค
กําหนดสญัญ
เช่าจะอ้างอิงต
อตัราคา่เช่าใ

รจดัหาผลประ

จะเข้าลงทุนห

โ

กนั 
ล 
ย) 

บริษ
แอสเซท

 วิ

d) 

ประ
กรรมสิ

(F

4

และ 
09 

วณ
า
รบ
ญา
ตาม
ใน

พืน้ท่ีร้า

พืน้ท่ีสว่

ทัง้นีก้
รายได้
ก่อนค

สญัญา
ตามอั
สญัญ

ะโยชน์ของกอง

หลงัการปรับป

โครงการเอก็

ษัท แกรนด์  
ท แอดไวเซอร่ี
จํากดั 

วธีิรายได้ 

ะเมินคา่บน
สทิธ์ิสมบรูณ์ 

reehold) 

42,887 

านค้า: 1,100

วนกลาง: 900

ก้ารคํานวณ
ด้คา่เช่าในช่วง
ครบกําหนด
าเช่าจะอ้างอิง
ตัราคา่เช่าใน
ญาเช่าและ

งทรัสต์ โดยส

ปรุงตามโครงส

เชน  ทาวเวอ

ร่ี 

บริษัท อเ
แอ๊พเพ

(ประเทศ
จํากั

วิธีราย

ประเมินค
กรรมสิ
สมบรู

(Freeh

42,88

 

0 

ง

พืน้ท่ีร้านค้
1,066 

พืน้ท่ีสว่นก
849 

ทัง้นีก้ารคํ
รายได้ค่
ในช่วงก่อ
กําหนดสั
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มมติฐาน

สร้างของ

ร์  

เมริกนั 
รซลั 
ศไทย) 
ดั 

ยได้ 

คา่บน
สทิธ์ิ
รณ์ 

old) 

87 

ค้า: 

กลาง:

คํานวณ
คา่เช่า
อนครบ
สญัญา



 

 

สมม

อตัราการเ
คา่เช่าร้าน
(Retail Gr
(ร้อยละ) 

มตฐิาน 

เตบิโตของ 
นค้า  
rowth Rate) 

 

โครง

บริษัท แ
แอสเซท แอ

จําก

หลงัจา
กําหนดสญั
จะอ้างอิงต

ค่าเช่า

ร้อยละ 

การเมอร์ควิ ี

แกรนด์  
อดไวเซอร่ี 
กดั 

ากครบ
ญญาเช่า
ตามอตัรา
ตลาด เ

 5 ต่อปี ปี
5

ปี
ร้

 
รี่  ทาวเวอร์  

บริษัท อเมริกั
แอ๊พเพรซลั

(ประเทศไทย
จํากดั 

สญัญาเช่าแล
หลงัจากครบ
กําหนดสญัญ
เช่าจะอ้างอิงต
อตัราคา่เช่า
ตลาด 

ปีท่ี 1-5: ร้อยล
5.0 ต่อปี 

ปีท่ี 6 เป็นต้นไ
ร้อยละ 3.0 ตอ่

โ

กนั 
ล 
ย) 

บริษ
แอสเซท

ละ
บ
ญา
ตาม
า

หลั
กําหน
จะอ้าง

ค่า

ละ 

ไป: 
อปี 

ร้อย

โครงการเอก็

ษัท แกรนด์  
ท แอดไวเซอร่ี
จํากดั 

งัจากครบ
นดสญัญาเช่า
งอิงตามอตัรา
เช่าตลาด 

ยละ 5 ต่อปี 

เชน  ทาวเวอ

ร่ี 

บริษัท อเ
แอ๊พเพ

(ประเทศ
จํากั

เช่าจะอ้าง
อตัราคา่
สญัญาเช
หลงัจาก
กําหนดสั
เช่าจะอ้าง
อตัราคา่เช่

ปีท่ี 1-5: ร้อ
5.0 ต่อปี 
ปีท่ี 6 เป็นต
ร้อยละ 3.0
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ร์  

เมริกนั 
รซลั 
ศไทย) 
ดั 

งอิงตาม
เช่าใน
ช่าและ
กครบ
สญัญา
งอิงตาม
ช่าตลาด 

อยละ 

ต้นไป: 
0 ตอ่ปี 



 

 

สมม

อตัราการเ
(Retail Oc
Rate) (ร้อ

อตัราคา่เช
พืน้ท่ีสํานกั
คาดวา่กอ
ลงทนุ 

(Office Re
(บาท/ตาร

มตฐิาน 

เช่าร้านค้า 
ccupancy 
ยละ) 

ช่าตลาดของ
กงาน ณ วนัท่ี
งทรัสต์จะเข้า

ental Rate)  
รางเมตร/

 

โครง

บริษัท แ
แอสเซท แอ

จําก

ปีท่ี 1-10: ้
98 

ปีท่ี 11-18
95 

ปีท่ี 19 เป็น
ร้อยละ 90

84

ทัง้นีก้าร
รายได้คา่เ
ก่อนครบ

สญัญาเช่า
ตามอตัรา

การเมอร์ควิ ี

แกรนด์  
อดไวเซอร่ี 
กดั 

ร้อยละ 

: ร้อยละ 

นต้นไป: 
 

ปี
9

ปี
ร้

40 

คํานวณ
เช่าในช่วง
บกําหนด
าจะอ้างอิง
าคา่เช่าใน เ

 
รี่  ทาวเวอร์  

บริษัท อเมริกั
แอ๊พเพรซลั

(ประเทศไทย
จํากดั 

ปีท่ี 1-5: ร้อยล
98 

ปีท่ี 6 เป็นต้นไ
ร้อยละ 95 

855 

ทัง้นีก้ารคํานว
รายได้คา่เช่
ในช่วงก่อนค
กําหนดสญัญ
เช่าจะอ้างอิงต

โ

กนั 
ล 
ย) 

บริษ
แอสเซท

ละ 

ไป: 

พืน้ท่ีร้า

ร้อยละ

พืน้ท่ีสว่

ปีท่ี 1-2

ปีท่ี 3 เ
ร้อยละ

วณ
า
รบ
ญา
ตาม

ทัง้นีก้
รายได้
ก่อนค

สญัญา
ตามอั

โครงการเอก็

ษัท แกรนด์  
ท แอดไวเซอร่ี
จํากดั 

านค้า 

ะ 98 

วนกลาง 

2: ร้อยละ 99 

เป็นต้นไป:  
ะ 98 

900 

ก้ารคํานวณ
ด้คา่เช่าในช่วง
ครบกําหนด
าเช่าจะอ้างอิง
ตัราคา่เช่าใน

เชน  ทาวเวอ

ร่ี 

บริษัท อเ
แอ๊พเพ

(ประเทศ
จํากั

พืน้ท่ีร้านค้

ปีท่ี 1-5: ร้อ
98 

ปีท่ี 6-8: ร้อ
95 

ปีท่ี 9 เป็น
ร้อยละ 90

พืน้ท่ีสว่นก

ปีท่ี 1-2: ร้อ
99 

ปีท่ี 3-5: ร้อ
98 

ปีท่ี 6-8: ร้อ
95 

ปีท่ี 9 เป็น
ร้อยละ 90

ง

900

ทัง้นีก้ารคํ
รายได้ค่
ในช่วงก่อ
กําหนดสั
เช่าจะอ้าง
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ร์  

เมริกนั 
รซลั 
ศไทย) 
ดั 

ค้า 

อยละ 

อยละ 

ต้นไป: 
0 

กลาง 

อยละ 

อยละ 

อยละ 

ต้นไป: 
0 

0 

คํานวณ
คา่เช่า
อนครบ
สญัญา
งอิงตาม



 

 

สมม

เดือน) 

อตัราการเ
เช่าสํานกัง
Growth R
ละ) 

อตัราการเ
(Office O
Rate) (ร้อ

อตัราคดิล
(Discount
ละ) 

มตฐิาน 

เตบิโตของคา่
งาน (Office 

Rate) (ร้อย

เช่าสํานกังาน 
ccupancy 
ยละ)  

ด  
t Rate) (ร้อย

 

โครง

บริษัท แ
แอสเซท แอ

จําก

สญัญาเ
หลงัจา

กําหนดสญั
จะอ้างอิงต

ค่าเช่า

ร้อยละ 3

 

 ปีท่ี1-10: ร้

ปีท่ี 11-18
95 

ปีท่ี 19 เป็น
ร้อยละ 90

ร้อยล

การเมอร์ควิ ี

แกรนด์  
อดไวเซอร่ี 
กดั 

เช่าและ
ากครบ
ญญาเช่า
ตามอตัรา
ตลาด เ

3.5 ตอ่ปี 

 

ปี
5

ปี
3

ปี
ร้

ร้อยละ 97 

: ร้อยละ 

นต้นไป: 
 

ปี
9

ปี
9

ปี
ร้

ะ 10 

 
รี่  ทาวเวอร์  

บริษัท อเมริกั
แอ๊พเพรซลั

(ประเทศไทย
จํากดั 

อตัราคา่เช่าใ
สญัญาเช่าแล
หลงัจากครบ
กําหนดสญัญ
เช่าจะอ้างอิงต
อตัราคา่เช่า
ตลาด 

ปีท่ี 1-4: ร้อยล
5.0 ต่อปี 

ปีท่ี 5-7: ร้อยล
3.3 ต่อปี 

ปีท่ี 8 เป็นต้นไ
ร้อยละ 3.0 ตอ่

ปีท่ี 1-5: ร้อยล
98 

ปีท่ี 6-8: ร้อยล
95 

ปีท่ี 9 เป็นต้นไ
ร้อยละ 90 

ร้อยละ 10

โ

กนั 
ล 
ย) 

บริษ
แอสเซท

ใน
ละ
บ
ญา
ตาม
า

สญัญ
หลั

กําหน
จะอ้าง

ค่า

ละ 

ละ 

ไป: 
อปี 

ร้อยล

ละ 

ละ 

ไป: 

ร้อยละ

0 ร้

โครงการเอก็

ษัท แกรนด์  
ท แอดไวเซอร่ี
จํากดั 

ญาเช่าและ
งัจากครบ
นดสญัญาเช่า
งอิงตามอตัรา
เช่าตลาด 

ละ 3.5 ตอ่ปี 

ะ 98 

รอยละ 9 

เชน  ทาวเวอ

ร่ี 

บริษัท อเ
แอ๊พเพ

(ประเทศ
จํากั

อตัราคา่
สญัญาเช
หลงัจาก
กําหนดสั
เช่าจะอ้าง
อตัราคา่เช่

ปีท่ี 1-4: ร้อ
5.0 ต่อปี 

ปีท่ี 5-7: ร้อ
3.3 ต่อปี 

ปีท่ี 8 เป็นต
ร้อยละ 3.0

ปีท่ี 1-5: ร้อ
98 

ปีท่ี 6-8: ร้อ
95 

ปีท่ี 9 เป็น
ร้อยละ 90

ร้อยละ
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ร์  

เมริกนั 
รซลั 
ศไทย) 
ดั 

เช่าใน
ช่าและ
กครบ
สญัญา
งอิงตาม
ช่าตลาด 

อยละ 

อยละ 

ต้นไป: 
0 ตอ่ปี 

อยละ 

อยละ 

ต้นไป: 
0 

ะ 9 



 

 

สมม

อตัราผลต
การลงทนุ 
(Capitaliz
(ร้อยละ) 

หมายเหต

 

ทั ้

ใช้ในการป

การประเ

ดําเนินงา

พาณิชยก

อ

อสงัหาริม

ทัง้หมดขอ

ทรัพย์สินโ

ปรึกษาทา

เพิ่มเตมิ 

มตฐิาน 

อบแทนจาก
 

zation Rate) 

ตุ: อตัราค่

สญัญา

ัง้นี ้ท่ีปรึกษาท

ประเมินมลูค่า

มินมูลค่าดังก

นของทรัพย์สิ

รรม  

ย่างไรก็ดี เนื

ทรัพย์โดยทาง

องบริษัทเอ็กเ

โดยตรงจึงไม่

างการเงินจึงได

 

โครง

บริษัท แ
แอสเซท แอ

จําก

-

คา่เช่าตลาดท่ีป

าเช่า 

ทางการเงินแล

าทรัพย์สินท่ีกอ

กล่าวไม่สมเห

สินท่ีเข้าลงทุน

น่ืองจากการเ

งอ้อมโดยการ

เชน ทาวเวอร์

สามารถส่ือถึ

ด้มีการวิเคราะ

การเมอร์ควิ ี

แกรนด์  
อดไวเซอร่ี 
กดั 

- 

ปรากฏในตารา

ละผู้จดัการกอง

องทรัสต์จะเข้

หตุสมผลเม่ือ

น ตลอดจนแน

เข้าลงทุนในท

รเข้าถือหุ้นอย่

ร์ ดงันัน้ราคาป

ถึงผลตอบแทน

ะห์มลูค่าของก

 
รี่  ทาวเวอร์  

บริษัท อเมริกั
แอ๊พเพรซลั

(ประเทศไทย
จํากดั 

- 

างนีเ้ป็นอตัรา

งทรัสต์ได้ตรว

าลงทุนแล้ว ไ

อเทียบกับผล

นวโน้มของอุต

ทรัพย์สินของ

างน้อยร้อยละ

ประเมินจากผ้

นท่ีกองทรัสต์

การเข้าลงทนุท

โ

กนั 
ล 
ย) 

บริษ
แอสเซท

ร้อ

สําหรับผู้ เช่าร

วจสอบสมมติฐ

ไม่พบสิ่งท่ีเป็น

ประกอบการ

ตสาหกรรมให้

งโครงการเอ็

ะ 99.99 ของห้

ผู้ประเมินราค

์จะได้รับจาก

ทางอ้อมในทรั

โครงการเอก็

ษัท แกรนด์  
ท แอดไวเซอร่ี
จํากดั 

อยละ 6.5 

รายใหมแ่ละผู้ เ

ฐานหลกัของผู้

นเหตใุห้เช่ือว่า

รเฉลี่ยในอดีต

ห้เช่าอาคารสํา

อ็กเชน ทาวเว

หุ้นท่ีจําหน่าย

คาซึ่งอ้างอิงก

เข้าลงทุนดงัก

รัพย์สินโครงก

เชน  ทาวเวอ

ร่ี 

บริษัท อเ
แอ๊พเพ

(ประเทศ
จํากั

ร้อยละ

เช่าท่ีตอ่

ผู้ประเมินคา่ท

าสมมติฐานหล

ตและแนวโน้

านักงานและ

วอร์เป็นการ

ได้และมีสิทธิอ

ารเข้าถือกรร

กล่าวได้ทัง้หม

การเอ็กเชน ทา
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ร์  

เมริกนั 
รซลั 
ศไทย) 
ดั 

ะ 6 

รัพย์สินท่ี

ลกัท่ีใช้ใน

มผลการ

พืน้ท่ีเพ่ือ

ลงทุนใน

ออกเสียง

รมสิทธ์ิใน

มด ทางท่ี

าวเวอร์ไว้



 

 

เนื

หุ้นท่ีจําหน

ลงทนุจะอ

เงินหรือกา

ฐานะผู้ ให้

(Discount

ในอนาคต

กระแสเงิน

โดย ณ ปีส

Rate)  

โด

เช่าและคา่

สําหรับรา

คํานวณมีส

1)

 

น่ืองจากการลง

น่ายได้และมีสิ

อยูใ่นรูปแบบข

ารเข้ารับภาระ

กู้หรือผู้ รับโอน

ted Cash Flo

ตได้ และระบคุ

นสดรับท่ีได้จา

สดุท้ายจะมีก

ดยกระแสเงิน

าบริการของโค

ยจ่ายของในส

สมมตฐิานหลั

) กระแส

ค่าใช้จ

โครงก

อสังหา

ประกัน

ทรัพย์สิ

รายละ

 

งทนุของทรัสต์

สิทธิออกเสียง

องกระแสเงินส

ะหนีเ้งินกู้ ท่ีมีอ

น โดยในครัง้นี

ow: DCF) เป็น

ความเสี่ยงเพ่ือ

กเงินปันผล ด

ารคิดมลูค่าโด

สดรับท่ีได้จาก

ครงการเอ็กเช

สว่นของโครงก

กัทางการเงิน

สเงินสดรับท่ีไ

จ่ายในการบริ

าร หกัออกด้ว

าริมทรัพย์ ค่า

นภัย ค่าใช้จ่า

สินทัง้ 2 รายไ

เอียดดงันี ้ 

 

ต์จะเป็นการลง

งทัง้หมดของโ

สดท่ีได้รับจาก

อยู่เดิมในฐาน

นี ้ท่ีปรึกษาทาง

นวิธีการท่ีเหม

อคํานวณอตัรา

อกเบีย้และเงิน

ดยอ้างอิงอตัร

กเงินปันผล ด

น ทาวเวอร์หล

การท่ีไม่เก่ียวข้

ดงัตอ่ไปนี ้

ได้จากรายได้

ริหารทรัพย์สิน

วยค่าใช้จ่ายที

าสาธารณูปโ

ายในการซ่อม

ด้มีการประเมิ

 
งทนุโดยทางอ้

โครงการดงักล

กเงินปันผลในฐ

นะผู้ ให้กู้  ซึ่งบริ

งการเงินเห็นว

มาะสมในการป

าคิดลดได้ โด

นต้นของบริษัท

ราการเติบโตร

อกเบีย้และเงิ

ลงัหกัคา่ใช้จ่า

ข้องกบัการบริห

้ค่าเช่าและค่

น หมายถึง ก

ท่ีเก่ียวข้องกับ

โภค ค่าทําคว

มบํารุง และภ

มินตามท่ีแสดง

้อมโดยการเข้

ล่าว ดงันัน้ผล

ฐานะผู้ ถือหุ้น

ริษัทเอ็กเชน ท

ว่า วิธีการคําน

ประเมิน เน่ือง

ยคํานวณมลูค

ัทเอ็กเชน ทาว

ระยะยาวของ

นต้นหมายถึง

ายในการบริหา

หารทรัพย์สิน 

าบริการของโ

กระแสเงินสด

การบริหารทร

วามสะอาด ค

ภาษีโรงเรือน 

งในรายงานกา

าถือหุ้นอยา่งน

ลตอบแทนท่ีก

น ดอกเบีย้และ

ทาวเวอร์ จะชํ

นวณมลูคา่ปัจ

งจากสามารถป

ค่าปัจจุบนั (P

วเวอร์ ตลอดช่

กระแสเงินสด

ง กระแสเงินส

ารทรัพย์สิน แ

 เช่น ภาษีเงิน

โครงการเอ็ก

ดท่ีได้รับจากค

รัพย์สิน เช่น 

ค่าโฆษณาป

 โดยกระแสเงิ

ารประเมินค่า

น้อยร้อยละ 9

องทรัสต์จะได้

ะเงินต้นจากกา

าระให้แก่กอง

จบุนัของกระแ

ประมาณกระ

Present Valu

ชวงระยะเวลาที

ด (Terminal 

สดรับท่ีได้จาก

และกระแสเงิน

นได้นิติบคุคล ซึ

เชน ทาวเวอ

ค่าเช่าและบริ

ค่าธรรมเนียม

ระชาสัมพันธ

งินสดนีท้างผู้

อสงัหาริมทรัพ
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9.99 ของ

ด้จากการ

ารให้กู้ ยืม

งทรัสต์ใน

แสเงินสด 

แสเงินสด

ue) ของ

ท่ีประเมิน 

Growth 

รายได้ค่า

นสดท่ีจ่าย

ซึง่การคิด

ร์หลังหัก

ริการของ

มผู้บริหาร

ธ์ ค่าเบีย้

ผู้ ประเมิน

พย์ โดยมี



 

 

 (หน่วย: 

บริษัท อเม

กระแสเงิน

จากรายได้

และคา่บริ

กระแสเงิน

เก่ียวข้องกั

บริหารทรัพ

กระแสเงิน

บริษัท แกร

กระแสเงิน

จากรายได้

และคา่บริ

กระแสเงิน

เก่ียวข้องกั

บริหารทรัพ

กระแสเงิน

2)

ล้านบาท) 

มริกนั แอ๊พเพร

นสดรับท่ีได้

ด้คา่เช่า

การ 

นสดจ่ายท่ี

กบัการ

พย์สนิ 

นสดสทุธิ 

รนด์ แอสเซท แ

นสดรับท่ีได้

ด้คา่เช่า

การ 

นสดจ่ายท่ี

กบัการ

พย์สนิ 

นสดสทุธิ 

) ค่าใช้จ่

เกิน M

 

2559 

(3M) 

2560

รซลั (ประเทศไ

131 536 

42 171 

90 365 

แอดไวเซอร่ี จํา

132 536 

41 165 

92 371 

ายทางการเงิ

LR บวกร้อยล

0 2561 25

ไทย) จํากดั 

 568 6

 180 1

 388 4

ากดั 

 567 6

 176 1

 392 4

น คือ ดอกเบี ้

ละ 2 ตอ่ปี 

 
562 2563 

18 630 

93 197 

425 432 

07 619 

87 190 

419 429 

ย้สําหรับเงินกู้

2564 256

635 667

200 210

434 457

644 677

199 209

445 468

กู้จากกองทรัส

65 2566 2

7 678 

0 214 

7 464 

7 692 

9 213 

8 479 

สต์ โดยมีอตัรา

2567 2568 

661 692 

212 222 

448 470 

721 758 

223 235 

498 523 

าดอกเบีย้อยู่ที
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 2569 

704 

227 

477 

775 

238 

536 

ท่ีอตัราไม่



 

 

3)

4)

5)

อ้

กําไรสทุธิ

นอกจากจ

ดอกเบีย้รับ

เวอร์ นอก

เชน ทาวเว

เชน ทาวเว

(หน่วย: ล้

บริษัท อเม

กระแสเงิน

คา่เสื่อมร

คา่ใช้จ่าย

การเงิน 

) ค่าเสื่อ

เวอร์ โ

2558 

) ภาษีเงิ

อตัรา  

) อัตราคิ

ปัจจบุนั

เชน ทา

างอิงจากสมม

ดงักล่าวจะน้อ

จะได้รับเงินปั

ับจากเงินให้กู้

กจากนีบ้ริษัทเ

วอร์สามารถดํ

วอร์และ/หรือก

ล้านบาท) 

มริกนั แอ๊พเพร

นสดสทุธิ 

ราคา 

ยทาง

 

มราคา คือ ค่

ดยค่าใช้จ่าย

นได้นิตบิคุคล

ร้อยละ 20  

คิดลดและอัต

นของกระแสเงิ

าวเวอร์จะมีกา

มติฐานข้างต้น

อยกว่ากระแส

นผลซึ่งอ้างอิง

กู้ ยืมแก่บริษัทเ

อ็กเชน ทาวเว

ดําเนินการจ่าย

การชําระคืนเงิ

2559 

(3M) 

2560

รซลั (ประเทศไ

90 365 

22 89 

9 31 

าเสื่อมราคาสํ

ดงักล่าวมิใช่ค

 คือ ภาษีเงินไ

ราการเติบโต

งินสด อ้างอิง

ารดําเนินงานอ

นจะสามารถค

สเงินสดท่ีกอง

งจากกําไรสุท

เอ็กเชน ทาวเว

วอร์ยงัมีค่าใช้

ยเงินปันผลเพิ่ม

นต้น โดยกระ

0 2561 25

ไทย) จํากดั 

 388 4

89 8

31 3

 
สําหรับอาคาร

ค่าใช้จ่ายท่ีเป็

ได้นิตบิคุคลท่ี 

ตระยะยาวขอ

ตามสมมติฐา

อยา่งตอ่เน่ืองห

คํานวณกําไรส

ทรัสต์จะได้รับ

ทธิของบริษัทเ

วอร์ ซึง่อ้างอิง

จ่ายท่ีมิใช่เงิน

มเติมให้แก่กอ

ะแสเงินสดท่ีกอ

562 2563 

425 432 

89 89 

31 31 

รและทรัพย์สิน

ป็นเงินสด โดย

 บริษัท เอ็กเชน

องกระแสเงินส

านของผู้ประเมิ

หลงัจากปีสดุท้

สทุธิของบริษัท

บ เน่ืองจากก

เอ็กเชน ทาวเ

งจากค่าใช้จ่าย

นสด ซึ่งได้แก่ 

องทรัสต์ได้ซึง่อ

องทรัสต์จะได้

2564 256

434 457

89 89

31 31

นท่ีเก่ียวข้องข

ยอ้างอิงจากค

น ทาวเวอร์ ต้

สด ท่ีนํามาใช้

มินทรัพย์สิน แ

ท้าย 

ทเอ็กเชน ทาว

ระแสเงินสดที

เวอร์แต่ละปีแ

ยทางการเงินข

ค่าเสื่อมราคา

อ้างอิงจากกํา

รับสามารถสรุ

65 2566 2

7 464 

9 89 

 31 

องอาคารเอ็ก

ค่าใช้จ่ายดงัก

องชําระ โดยก

ช้ในการคํานว

และมีสมมติฐ

วเวอร์ได้ อย่าง

ท่ีกองทรัสต์จะ

แล้ว กองทรัสต

ของบริษัทเอ็ก

า จึงส่งผลให้บ

าไรสะสมของบ

รุปได้ดงันี ้

2567 2568 

448 470 

89 89 

31 31 

 

110 

กเชน ทาว

กล่าวในปี 

กําหนด ท่ี

วณมูลค่า

านว่าเอ็ก

งไรก็ตาม

ะได้รับนัน้ 

ต์จะได้รับ

กเชน ทาว

บริษัทเอ็ก

บริษัทเอ็ก

 2569 

477 

34 

31 



 

 

(หน่วย: ล้

ภาษีเงินไ

บคุคล 

กาํไรสุท

บวก: คา่ใ

การเงิน 

บวก: ชําร

ต้น 

บวก: ชําร

ผลจากกํา

กระแสเงิ

กองทรัส

ได้รับ 

ผลการป

มูลค่า 

บริษัท แก

กระแสเงิน

คา่เสื่อมร

คา่ใช้จ่าย

การเงิน 

ภาษีเงินไ

บคุคล 

ล้านบาท) 

ได้นิติ

ธ ิ 

ใช้จ่ายทาง

ระคืนเงิน

ระเงินปัน

าไรสะสม 

งนิสดที่

สต์จะ

ประเมิน

รนด์ แอสเซท 

นสดสทุธิ 

ราคา 

ยทาง

ได้นิติ

 

2559 

(3M) 

2560

12 49 

47 195 

9 31 

0 40 

22 49 

78 316 

5,175 ล้านบา

 แอดไวเซอร่ี จํ

92 371 

22 89 

9 31 

12 50 

0 2561 25

53 6

 214 2

31 3

0 

89 8

 334 3

าท 

จํากดั 

 392 4

89 8

31 3

54 6

 
562 2563 

61 62 

44 249 

31 31 

0 0 

89 89 

64 370 

419 429 

89 89 

31 31 

60 62 

2564 256

63 67

251 269

31 31

0 0 

89 89

371 390

445 468

89 89

31 31

65 69

65 2566 2

7 69 

9 275 

 31 

 0 

9 89 

0 395 

8 479 

9 89 

 31 

9 72 

2567 2568 

66 70 

262 280 

31 31 

0 0 

89 89 

383 400 

498 523 

89 89 

31 31 

76 81 
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 2569 

82 

330 

31 

0 

34 

395 

536 

34 

31 

94 



 

 

(หน่วย: ล้

กาํไรสุท

บวก: คา่ใ

การเงิน 

บวก: ชําร

ต้น 

บวก: ชําร

ผลจากกํา

กระแสเงิ

กองทรัส

ได้รับ 

ผลการป

มูลค่า 

โด

เชน ทาวเว

 

8   ราย

ล้านบาท) 

ธิ 

ใช้จ่ายทาง

ระคืนเงิน

ระเงินปัน

าไรสะสม 

งนิสดที่

สต์จะ

ประเมิน

ดยสรุปทางท่ีป

วอร์ ท่ีเหมาะส

ยละเอ ียดอสัง

- ไมมี่ 
 
 
 

 

2559 

(3M) 

2560

49 200 

9 31 

0 40 

22 49 

79 321 

5,333 ล้านบา

ปรึกษาทางกา

สมอยูร่ะหวา่ง 

ังหาริมทรัพย์

0 2561 25

 217 2

31 3

0 

89 8

 337 3

าท 

รเงินมีความเห็

 5,175 – 5,33

ย์ท ี่ลงท ุนหรือ

 
562 2563 

39 247 

31 31 

0 0 

89 89 

60 367 

ห็นวา่ มลูคา่ขอ

33 ล้านบาท 

อจาํหน่ายในร

2564 256

260 278

31 31

0 0 

89 89

380 398

องการเข้าลงท

รอบปีบัญชีนั ้

65 2566 2

8 287 

 31 

 0 

9 89 

8 408 

ทนุทางอ้อมใน

นัน้  

2567 2568 

302 322 

31 31 

0 0 

89 89 

423 443 

นทรัพย์สนิโครง
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 2569 

377 

31 

0 

34 

442 

งการเอ็ก



 

 

9.   นโย

ก

1

2

ยบายการกู้ยื

ารกู้ยืมเงนิแ

. กองทรัสต์จ

 กู้ ยืมเงิ

เพิ่มเติ

 กู้ ยืมเงิ

 กู้ ยืมเงิ

อสงัหา

พร้อมน

เปลี่ยน

 กู้ ยืมเงิ

กองทรั

สภาพต

 กู้ ยืมเงิ

 เหตจํุา

ประโย

. กองทรัสต์ส

 การขอ

สามาร

ใดๆ ท่ี

 การออ

บคุคล

ท่ีเก่ียว

 

มเงนิ และข้อ

ละก่อภาระผู

จะกู้ยืมเงนิได้

งินเพ่ือลงทุนใ

ม 

นเพ่ือนํามาใช้

งินเพ่ือนํามาใ

าริมทรัพย์ของ

นําไปจัดหาผ

นแปลงไป 

งินเพ่ือต่อเติม

รัสต์มีสิทธิการ

ตลาดหรือควา

นเพ่ือชําระเงิน

าเป็นอ่ืนใดตาม

ชน์ของผู้ ถือหน

สามารถกู้ยืม

อสินเช่ือจากธน

รถให้สินเช่ือแก

เก่ียวข้องท่ีสํา

อกตราสารหรื

อ่ืนท่ีสามารถใ

ข้องท่ีคณะกร

อมูลเกี่ยวกับ

ผูกพ ันของกอ

ด้แต่เฉพาะกา

ในอสงัหาริมท

ช้ในการบริหาร

ใช้เพ่ือการดูแล

กองทรัสต์ หรื

ลประโยชน์ ห

มหรือก่อสร้างอ

รเช่าเพ่ือประโ

ามต้องการของ

นกู้ ยืมหรือภาร

มท่ีผู้จดัการกอ

น่วยทรัสต์  

เงนิได้ด้วยวิธ ี

นาคารพาณิช

ก่กองทรัสต์ได้

นกังาน ก.ล.ต

รือหลักทรัพย์

ให้กู้ ยืมได้ ทัง้

รรมการ ก.ล.ต

 
บการกู้ยืมเงนิ

องทรัสต์ 

ารกู้ยืมเงนิเพ ื

ทรัพย์ หรือสิท ิ

รจดัการทรัพย์

ล ซ่อมบํารุงรั

ออสงัหาริมทรั

หรือสอดคล้อ

อาคารเพิ่มเติ

ยชน์ในการจดั

งลกูค้าท่ีเปลี่ย

ระผกูพนัของก

องทรัสต์เห็นส

ธีการดงัต่อไป

ชย์ สถาบนัการ

ด้ ทัง้นี ้โดยไมข่

ต. หรือหน่วยง

์หรือเข้าทําสญั

นีโ้ดยไม่ขดักบั

ต. หรือสํานกังา

น  ณ วันสิน้รอ

พื่อวัตถุประส

ธิการเช่าซึ่งเป

ย์สนิของกองทร

ักษา หรือปรับ

รัพย์ท่ีกองทรัส

องกับสภาพต

ติมบนท่ีดินท่ีมี

ดหาผลประโย

ยนแปลงไป 

กองทรัสต์ 

สมควรเพ่ือบริห

ปนี ้

รเงิน บริษัทป

ขดักบักฎหมา

านกํากบัดแูล

ญญาท่ีมีลักษ

บกฎหมาย ปร

าน ก.ล.ต. ปร

อบปีบัญชีนัน้

งค์ดงัต่อไปนี

ป็นทรัพย์สินห

รัสต์ 

บปรุงทรัพย์สิ

สต์มีสทิธิการเช

ลาดหรือควา

มีอยู่แล้วซึ่งเป็

ยชน์ของกองท

หารจดัการกอ

ระกนัภยั และ

ย ประกาศ คํ

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ษณะเป็นการ

ระกาศ คําสัง่ใ

ะกาศกําหนด 

น   

นี ้

หลกัหรือทรัพย

นของกองทรัส

ช่าให้อยูใ่นสภ

มต้องการขอ

นของกองทรั

ทรัสต์หรือสอด

องทรัสต์และเป็

ะ/หรือนิติบุคค

าสัง่ใด หรือห

งประกาศกําห

กู้ ยืมกับบุคค

ใด หรือหลกัเก
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ย์สินหลกั

สต์ ได้แก่

ภาพดีและ

งลูกค้าท่ี

รัสต์หรือท่ี

ดคล้องกบั

ป็นไปเพ่ือ

คลอ่ืนใดท่ี

ลกัเกณฑ์

นด 

ลหรือนิติ

กณฑ์ใดๆ 



 

 

3

4

อัตราส่วน

ก

รูปแบบใด

5

กับการบริ

. การกู้ยืมเงนิ

 มีข้อตก

 (perpe

 ให้สทิธิ

 มีลกัษ

 มีลกัษ

. สัด ส่วนกา

นดงักล่าวมิได

 ร้อยละ

 ร้อยละ

น่าเช่ือ

ล่าสุดที

สํานกัง

ารกู้ ยืมเงินตา

ดท่ีมีความมุง่ห

. การก่อภาร

ริหารจัดการท

 การก่อ

ข้อกําห

ประกา

สญัญา

 การก่อ

นัน้ๆ 

 

นของกองทรั

กลงและเง่ือน

etual bond) 

ธิแปลงสภาพเ

ณะของอนพุนั

ณะเป็นการแป

ารกู้ ยืม เ งิน ต้

ด้เกิดจากการ

ะสามสบิห้า (3

ะหกสิบ (60) 

ถืออยู่ในอนัดั

ท่ีได้รับการจัด

งาน ก.ล.ต. ไม

ามข้อนี ้ให้หม

หมายหรือเนือ้ห

ะผูกพ ันแก่ท

ทรัพย์สินของ

อภาระผูกพัน

หนดในประกา

าศกําหนด เช่

านี ้

อภาระผูกพนัที

ัสต์ไม่ว่าด้วย

นไขทํานองเดีย

ป็นหุ้น 

นธ์แฝง 

ปลงสนิทรัพย์เ

ต้อ งไ ม่ เกินอ ั

รกู้ยืมเงนิเพ ิ่ม

35) ของมลูคา่

 ของมูลค่าทรั

บัท่ีสามารถล

ดอนัดบัโดยสถ

มเ่กินหนึง่ (1) 

มายความรวม

หาสาระท่ีแท้จ ิ

รัพย์สินของ

งกองทรัสต์ดั

นซึ่งเก่ียวเน่ือง

าศ ทจ. 49/2

น การนําทรัพ

ท่ีเป็นเร่ืองปก

 
ยวิธ ีการใด ต้

ยวกับข้อกําห

เป็นหลกัทรัพย

ัตร าส่วนอ ย่

มเตมิ  

ทรัพย์สนิรวมข

รัพย์สินรวมข

งทนุได้ (Inves

ถาบนัการจดั

ปีก่อนวนักู้ ยืม

มถึงการออกต

จริง (Substanc

กองทรัสต์ ให

ดงัต่อไปนี ้

งกับการทําข้

555 รวมทัง้ป

พย์สินของกอง

กติในทางพาณิ

องไม่มีลักษณ

นดของหุ้นกู้ ที

ย์ 

ย่างใดอ ย่างห

ของกองทรัสต์

องกองทรัสต์

stment Grad

อนัดบัความน

มเงิน 

ตราสารหรือหล

ce) เข้าลกัษณ

ห้กระทาํได้เฉ

อตกลงหลักที

ประกาศอ่ืนๆ 

งทรัสต์ไปเป็น

ณิชย์หรือเป็นเ

ณะดงันี ้

ท่ีให้ไถ่ถอนหุ้น

หนึ่ งดังต่อ ไ

ต์ 

ต์ ในกรณีท่ีกอ

de) ซึง่เป็นอนั

น่าเช่ือถือท่ีได้

ลกัทรัพย์หรือ

ณะเป็นการกู้ ยื

ฉพาะกรณีท ี่

ท่ีกองทรัสต์ส

ท่ีเก่ียวข้องท่ีค

นหลกัประกัน

เร่ืองปกติในก

นกู้ เม่ือมีการเ

ปนี  ้ เ ว้นแ ต่

องทรัสต์มีอัน

นดบัความน่าเชื

ด้รับความเห็น

เข้าทําสญัญา

มเงิน 

ีจาํเป็นและเ

ามารถกระทํ

คณะกรรมกา

การชําระเงิน

การทําธุรกรรม
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ลิกบริษัท 

การ เกิน

ดับความ

ช่ือถือครัง้

นชอบจาก

าไม่ว่าใน

กี่ยวข้อง

ทําได้ตาม

าร ก.ล.ต. 

กู้ ยืมตาม

มประเภท



 

 

6

 

 

. วิธ ีการกู้ยืม

 กองทรั

และปฏิ

 ผู้จดักา

ผกูพนั

ภาระผู

นําเสน

 ทรัสตีเ

ทรัพย์สิ

 กรณีท่ี

ดงักลา่

การจดั

สําหรับ

กู้ ยืมค

เง่ือนไข

สําหรับ

เรียกร้อ

เป็นผู้ใ

 กรณีท่ี

กองทรั

กองทรั

ต้องคํา

 

เงนิหรือการ

รัสต์จะกู้ ยืมเงิน

ฏิบตัติามหลกั

ารกองทรัสต์จ

เหนือทรัพย์สนิ

ผูกพนั จากนัน้

นอตอ่ท่ีประชมุ

เป็นผู้ลงนามผ

สนิของกองทรั

กองทรัสต์ต้อง

าว กองทรัสต์ต้

ดหาหลกัประก

บการกู้ ยืมเงิน 

รัง้ใหม่ไม่เกิน

ขตามสญัญาก

บการกู้ ยืมครัง้

องตามสญัญา

ให้กู้หรือเจ้าหนี

กองทรัสต์กู้ ยื

รัสต์ หรือต่อเติ

รัสต์มีสทิธิการ

านงึถึงกําหนด

ก่อภาระผูกพ

นหรือก่อภาระ

เกณฑ์วิธีการก

จะพิจารณาถึง

นของกองทรัส

นนําเสนอต่อท

มผู้ ถือหน่วยทรั

ผูกพนักองทรั

รัสต์ 

งจดัหาหลกัปร

ต้องได้รับอนมุั

กันเพิ่มเติมโด

(2) เป็นการกู้

นวงเงินกู้ เดิม โ

กู้ ยืมครัง้ก่อนห

ใหม่มีจํานวน

ากู้ ยืมเงินและ

นีร้ายใหม ่

ยืมเงินเพ่ือนําม

ติมหรือก่อสร้า

รเช่าเพ่ือประโย

ดเวลาเช่าท่ีเหลื

 
พันของกองท

ะผกูพนัได้โดย

กู้ ยืมเงินหรือก

งความจําเป็น

ต์ และพิจารณ

ทรัสตีเพ่ือพิจา

รัสต์เพ่ือขออนมุ

ัสต์ในการเข้า

ระกนัสําหรับก

มตัิจากท่ีประชุ

ดยไม่มีผลเป็น

ยืมครัง้ใหม่เพื

โดยมีเง่ือนไข

หน้า และหลกั

เท่าเดิมหรือน้

ะ/หรือ หลกัปร

มาใช้เพ่ือการ

างอาคารเพิ่มเ

ยชน์ในการจดั

ลอือยูต่ามสญั

ทรัสต์ 

คํานึงถึงประโ

การก่อภาระผกู

นและความเห

ณาถึงหลกัเกณ

ารณาอนุมตัิเ

มตัไิด้ตามท่ีท

าทําสญัญาเพื

การกู้ ยืมเงิน ใ

ชมุผู้ ถือหน่วยท

นการเพิ่มวงเงิ

พ่ือใช้ในการชํา

ตามสญัญากู้

กประกนัท่ีกอง

น้อยลง  หรือ (

ระกนัท่ีมีอยู่แล้

รดูแล ซ่อมบํา

เติมบนท่ีดินท่ี

ดหาผลประโยช

ญาเช่าด้วย  

โยชน์ของผู้ ถือ

กพนัดงัตอ่ไปนี

มาะสมในกา

ณฑ์และวิธีการ

ป็นกรณีไป ใน

รัสตีเห็นสมคว

พ่ือกู้ ยืมเงินหรื

นการกู้ ยืมเงิน

ทรัสต์ ทัง้นี ้เว้

งินหลกัประกัน

าระหนีเ้งินกู้ เดิ

กู้ ยืมครัง้ใหม่น

งทรัสต์จะให้แ

3) ผู้ให้กู้หรือเ

ล้วแตเ่ดิมให้ผู้ ร

รุงรักษา หรือ

มีอยู่แล้วซึง่เป็

ชน์ของกองทรั

หน่วยทรัสต์เป็

นี ้

รกู้ ยืมเงินหรือ

รในการกู้ ยืมเงิ

นการนี ้ทรัสตี

วร 

รอก่อภาระผูก

นและจดัหาหลั

้นแต่ในกรณีที

ันท่ีกองทรัสต์

ดมิ (Refinanc

นัน้เทียบเท่าห

แก่เจ้าหนีข้องก

เจ้าหนีร้ายเดิม

รับโอนสิทธิเรี

อปรับปรุงทรัพ

ป็นของกองทรั

รัสต์ ผู้จดัการก
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ป็นสําคญั 

อก่อภาระ

งินหรือก่อ

ตีสามารถ

พนัเหนือ

ลกัประกนั

ท่ี (1) เป็น

์เคยให้ไว้

e) ซึง่การ

หรือดีกว่า

กองทรัสต์

มโอนสิทธิ

ยกร้องซึง่

พย์สินของ

รัสต์หรือท่ี

กองทรัสต์



 

 

7.

8

ข้

ก

ทัง้นีใ้นเบือ้

ลงทุนครัง้

เชน ทาวเว

ลงทนุครัง้

กองทรัสต์

มากยิ่งขึน้

การใช้เพ่ือ

เป็นไปตาม

 

 การกู้ยืมเงนิ

 กองทรั

และ/ห ื

กู้ ยืม ก

โยงกนั

เก่ียวข้

. กรณีท ี่กองท

 หากบริ
กู้ ยืมเงิน
เว้นแตใ่

 

อมูลการกู้ยืม

องทรัสต์เข้าทํ

อ้งต้น ผู้ ให้กู้ ได

แรกและ/หรือ

วอร์มีอยูเ่ดมิใน

แรกรวมถึงกา

ต์ การกู้ ยืมเงิน

น และสามารถ

อพฒันาและป

มท่ีกําหนดในส

 

นหรือการก่อ

รัสต์อาจกู้ ยืมเ ิ

หรือบคุคลอ่ืนใ

ก่อภาระผกูพนั

นของทรัสตีได้ 

องอ่ืนใดท่ีคณ

ทรัสต์ลงทุนใ

ริษัทดงักลา่วจ
นของบริษัทดั
ในกรณีของสดั

มเงนิ  ณ วันสิ

ทําสญัญาเงินกู้

ด้เสนอวงเงินร

อเพ่ือให้บริษัท

นฐานะผู้ให้กู้  

รคํา้ประกนักา

นสําหรับเป็นทุ

มัน่ใจวา่จะมีแ

ปรับปรุงทรัพย

สญัญาเงินกู้  โ

 

ภาระผูกพ ันก

งิน โดยการขอ

ใดท่ีสามารถให

นแก่ทรัพย์สินข

 ตามหลกัเกณ

ณะกรรมการ ก

ในทรัพย์สินห

จะมีการกู้ ยืมเงิ
งักล่าวจะต้อง
ดสว่นการกู้ ยืม

สิน้รอบปีบัญ

กู้กบัธนาคารยู

รวมทัง้สิน้จําน

เอ็กเชน ทาวเ

และสนบัสนนุ

ารใช้สาธารณปู

นหมนุเวียนร

แหลง่เงินทนุอ่ื

ย์สินของกองท

โดยมีเง่ือนไขที

 
กับบุคคลที่เกี

อสินเช่ือจากธ

ห้สินเช่ือแก่กอ

ของกองทรัสต์

ณฑ์ท่ีคณะกรร

.ล.ต. หรือสําน

หลักโดยทางอ

งินไม่ว่าด้วยวิ ี
งมีลกัษณะเช่
มเงินตามข้อ 4 

ชี 

ยโูอบี จํากดั (

นวนไม่เกิน 2,1

เวอร์กู้ ยืมหรือ

นการซอ่มบํารุง

ปโภค ซึง่ไมเ่กิ

ะยะสัน้นัน้ทํา

นนอกเหนือจา

ทรัสต์ ทัง้นีข้้อ

ท่ีสําคญัดงัตอ่ไ

กี่ยวโยงกันขอ

ธนาคารพาณิช

องทรัสต์ได้ หรื

ต์ และ/หรือทํา

รมการ ก.ล.ต

นกังาน ก.ล.ต

อ้อมผ่านบริษ

ธีการใด โดยไ
นเดียวกบัท่ีกํ
4ให้พิจารณาเ

(มหาชน) และ

180 ล้านบาท

เพ่ือให้กองทรั

งและปรับปรุง

กินร้อยละ 35 ข

าให้การบริหาร

ากรายได้จาก

อกําหนดและเ

ไปนี ้

องทรัสต  ี

ชย์ สถาบนักา

รือเข้าทําสญัญ

าธุรกรรมท่ีเก่ีย

. หรือสํานกังา

. ประกาศกําห

ษัทท ี่กองทรัส

ไม่ใช่การกู้ ยืม
าหนดในข้อ   
เฉพาะในชัน้ขอ

ะธนาคารกสิก

ทสําหรับการล

รัสต์เข้ารับภา

ของทรัพย์สิน

ของมลูคา่ 

รงานของกอง

การ ดําเนิน

เง่ือนไขของก

ารเงิน บริษัทป

ญาท่ีมีลกัษณ

ยวข้องกบับุคค

าน ก.ล.ต. แล

หนด 

สต์ถือห ุ้น   

เงินจากกองท
1 ถึงข้อ   7  โดย
องกองทรัสต์  

รไทย จํากดั 

งทนุในทรัพย์

ระหนีเ้งินกู้ ท่ีบ

นหลกัท่ีกองทรั

ทรัพย์สิน

งทรัสต์มีความ

นงานของกอง

ารกู้ ยืมเงินดงั
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ประกนัภยั

ะเป็นการ

คลท่ีเก่ียว

ละคําสัง่ท่ี

ทรัสต์ การ
ยอนโุลม 
 

(มหาชน) 

์สินหลกัท่ี

บริษัทเอ็ก

ัสต์จะเข้า

รวมของ

มคล่องตวั

งทรัสต์ใน

งกล่าวจะ



 

 

การกู้ยืมเ

ผู้ให้กู้ 

ผู้ก ู้ 

วงเงนิกู้  

เงนิสาํหรับกา

 

ารลงทุนในท

ธนาคารยโูอ
ท่ีเก่ียวโยงกั

ทรัสต์เพ่ือก
(“TPRIME

วงเงินกู้ ท่ี 1

วงเงินกู้ ท่ี 2

วงเงินกู้ ท่ี 3

รัพย์สินหลัก

อบี จํากดั (มห
กนักบัทรัสตี 

ารลงทนุในอสั
”) โดยทรัสตี 

: วงเงินกู้ ระย
ทรัพย์สนิหลั
เชน ทาวเวอ
เชน ทาวเวอ
1 ได้ครัง้เดีย

: วงเงินสินเช่ื
ย่อย (1) ปร
สนับสนุนกา
เข้าลงทุน แ
สนับสนุนกา
เวอร์ และ (2
และบริหาร
ดําเนินงานแ
ไม่เกิน 20 ล้
เงินเบิกเกินบ
และกองทรัส

: วงเงินสินเช่ือ
การใช้สาธา
คิวร่ีทาวเวอ
สินเช่ือคํา้ป
ทัง้หมด 

 
กที่ลงท ุนครัง้

หาชน) และธน

สงัหาริมทรัพย์

ะยาว จํานวน
ลกัท่ีกองทรัสต์
อร์กู้ ยืมหรือเพ่ือ
อร์มีอยู่เดิมในฐ
ยว 

อหมุนเวียน จํ
ะเภทเงินกู้ ระย
ารซ่อมบํารุงแ
และ/หรือกองท
ารซ่อมบํารุงแ
2) ประเภทเงิน
รทรัพย์สินขอ
และบริหารทรั
ล้านบาท โดยบ
บญัชีได้ไม่เกิน
สต์จะเป็นผู้ รับ

อคํา้ประกนั จํ
รณปูโภคของ
ร์ โดยบริษัทเอ
ประกันนีไ้ด้ แ

แรก 

นาคารกสิกรไท

์และสทิธิการเ

น 2,050 ล้าน
์จะเข้าลงทนุค
อให้กองทรัสต
ฐานะผู้ ให้กู้  ซึ่

จํานวนรวมไม
ยะสัน้จํานวน
และปรับปรุงข
ทรัสต์ให้บริษั
และปรับปรุงท
นเบิกเกินบญัชี
องกองทรัสต์ 
ัพย์สินของบริ
บริษัทเอ็กเชน
น 10 ล้านบาท
ชําระหนีท่ี้เกิด

จํานวนรวมไม่
โครงการเเอ็ก
อ็กเชน ทาวเว
และกองทรัส

ทย จํากดั (มห

เช่าไทยแลนด์ 

บาท เพ่ือใช้สํ
ครัง้แรกและ/ห ื
ต์เข้ารับภาระห
งสามารถเบิก

ม่เกิน 110 ล้า
รวมไม่เกิน 10
ของทรัพย์สินห
ษัทเอ็กเชน ทา
ทรัพย์สินของบ
ชีเพ่ือใช้สนบัส
 และ/หรือเพ่ื
รษัทเอ็กเชน ท
น ทาวเวอร์ สา
ทจากจํานวน
ดขึน้ทัง้หมด 

เกิน 20 ล้านบ
กเชน ทาวเวอร์
วอร์ สามารถข
ต์จะเป็นผู้ รับ

หาชน) ซึง่เป็นบ

์ ไพร์ม พร็อพเ

สําหรับการลง
รือเพ่ือให้บริษั
หนีเ้งินกู้ ท่ีบริษั
กถอนเงินกู้วงเ ิ

นบาท โดยมีว
00 ล้านบาท เ
หลกัท่ีกองทรั
าวเวอร์ กู้ ยืมเ
บริษัทเอ็กเชน
สนนุการดําเนิ
อใช้สนับสนุ
ทาวเวอร์จํานว
มารถขอร่วมเ

นรวมทัง้หมดข้

บาท เพ่ือคํา้ป
ร์ และโครงการ
ขอร่วมเบิกใช้ว
บชําระหนีท่ี้เกิ

 

117 

บคุคล

เพอร์ตี ้

ทุนใน
ษัทเอ็ก
ษัทเอ็ก
เงินกู้ ท่ี 

วงเงิน
เพ่ือใช้
ัสต์จะ
พ่ือใช้
น ทาว
นนงาน
นการ
วนรวม
เบิกใช้
้างต้น 

ประกนั
รเมอร์
วงเงิน
กิดขึน้



 

 

อัตราดอก
ค่าธรรมเ
เกี่ยวกับก
เงนิกู้ยืม 

กเบีย้และ
นียม
การจัดหา

 

วงเงินกู้ ท่ี 1

วงเงินกู้ ท่ี 2

 

อนึ่ง (ก) อตั
ดอกเบีย้สํา
ธนาคารก
ธนาคารกรุง
ดงักล่าวอา
(ข) อตัราดอ
เงินกู้ เบกิเกิ
อตัราดงักล
(มหาชน) 

วงเงินกู้ ท่ี 3
ตอ่ปีตลอดอ

ทัง้นีอ้าจมีค
กําหนดในสั

 

: อตัราดอกเบี
Rate) โดยอั
Rate) ลบร้
เกิน MLR (M

: (1) อตัราดอ
Overdraft 
ดอกเบีย้ในปี
ดอกเบีย้สูง
Overdraft R

(2) สําหรับว
ตามอตัราดอ
แรกจะไม่เกิ
ดอกเบีย้สงูส
Rate) 

ตราดอกเบีย้ “
าหรับเงินกู้ ขอ
กสิกร ไทย  จํ
งไทย จํากดั (ม
าจมีการเปล่ีย
อกเบีย้ “MOR
นบญัชีของลกู
ล่าวอาจมีการ

: คา่ธรรมเนีย
อายสุญัญาเงิน

คา่ธรรมเนียมเ
สญัญาเงินกู้ตอ่

 
บีย้คงท่ีหรืออ้า
อตัราดอกเบีย้ใ
ร้อยละ 1.5 แล
Minimum Loa

อกเบีย้คงท่ีหรือ
Rate) สําหรั
ปีแรกจะไม่เกิน
สุดตลอดอาย

Rate) บวกร้อย

วงเงินกู้ประเภ
อกเบีย้ MLR (
น MLR (Mi
สดุตลอดอายสุ

“MLR” (Min
องลูกค้ารายใ
ากัด  (มหาช
มหาชน) และธ
นแปลงได้ตา

R” (Minimum
กค้ารายใหญ่ชั
เปลี่ยนแปลง

มอตัราไมเ่กิน ้
นกู้  

ก่ียวกบัการจดั
อไป 

างอิงตามอตัรา
ในปีแรกจะไม
ละดอกเบีย้สงู
an Rate)  

ออ้างอิงตามอ
รับวงเงินกู้ประ
น MOR (Min
ยุสญัญาเงินกู้
ยละ 1 

ภทเงินกู้ ระยะส
(Minimum Lo
nimum Loa
สญัญาเงินกู้จ

nimum Loan
ใหญ่ชัน้ดีของ
ชน )  ธนาคา
ธนาคารไทยพ
มประกาศขอ

m Overdraft 
ชัน้ดีของธนาค
ได้ตามประก

นร้อยละ 1 ตอ่ปี

ดหาเงินกู้ ยืมต

าดอกเบีย้ ML
ม่เกิน MLR 
งสดุตลอดอาย

อตัราดอกเบีย้
ะเภทเงินเบิกเ
nimum Over
กู้ จะไม่เกิน M

สัน้ อตัราดอก
oan Rate) โดย
an Rate) ล
จะไม่เกิน MLR

n Rate) คือ
งธนาคารพาณ
ารก รุง เทพ  
พาณิชย์ จํากดั
งสถาบนัการ
 Rate) คืออตั
คารกสิกรไทย 
าศของธนาค

ปีในปีแรก และ

ตามท่ีกองทรัส

LR (Minimum 
(Minimum 
ยสุญัญาเงินกู้

ย MOR (Min
เกินบญัชี โดย
rdraft Rate) 
OR (Min

เบีย้คงท่ีหรืออ้
ยอตัราดอกเบี ้
ลบร้อยละ 1.5

R (Minimum 

อผลเฉลี่ยของ
ณิชย์ 4 แห่ง 
จํ ากัด  (มห
ด (มหาชน) ซึง่
เงินแต่ละแห่ง
ตราดอกเบีย้สํ
 จํากดั (มหาช
ารกสิกรไทย 

ะไมเ่กินร้อยละ

ต์และผู้ให้กู้อา
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 Loan 
Loan 
กู้จะไม่

imum 
ยอตัรา
 และ
imum 

อ้างอิง
ย้ในปี
5 และ
Loan 

งอตัรา
ได้แก่
าชน ) 
งอตัรา
ง และ 
สําหรับ
ชน) ซึง่
จํากัด 

ะ 2 

าจจะ



 

 

ระยะเวลา
เงนิกู้ 

ระยะเวลา
เงนิกู้และ
สัญญาเงิ

การชาํระ

การชาํระ

าเบกิใช้

าชาํระคืน
ะการสิน้สุด
นกู้ 

เงนิต้น  

ดอกเบีย้ 

 

วงเงินกู้ ท่ี 1

วงเงินกู้ ท่ี 2

วงเงินกู้ ท่ี 3

 

วงเงินกู้ ท่ี 1

วงเงินกู้ ท่ี 2

 

วงเงินกู้ ท่ี 3

ชําระคืนโด
สญัญาหลกั
อยา่งไรก็ตา
โดย ณ วนัค
จะพิจารณา
ทางเศรษฐ
หน่วยทรัส
การเงิน บ ิ
(Refinanci

ชําระรายเดื

: ระยะ 3 เดือน

: ระยะเวลาไ
สามารถพิจา

: ระยะเวลาไ
สามารถพิจา

: ระยะเวลาร
กําหนดชําระ

: สําหรับวงเงิน
กู้ ท่ี 1 ทัง้นีอ้
คืนทัง้หมดไม

สําหรับวงเงิ
ของตัว๋สญัญ
กําหนดชําระ

: ระยะเวลา 1
ต่อระยะเวล
กําหนดชําระ

ยการทยอยชํ
กัประกัน และ
ามยอดเงินกู้ค
ครบกําหนดอ
าทางเลือกใน
ฐกิจ ณ ขณะน
ต์เพิ่มเติม กา
ริษัทประกันภ
ng) เป็นต้น 

ดือน 

 
นนบัตัง้แตว่นั

ไม่เกิน 1 ปีนั
ารณาทบทวน

ไม่เกิน 1 ปีนั
ารณาทบทวน

รวมไม่เกิน 5 ปี
ะหนีส้ดุท้าย”) 

นกู้ เบิกเกินบญั
าจมีการพิจาร
มเ่กินวนัครบกํ

งินกู้ ระยะสัน้ ช
ญาใช้เงินแตล่ะ
ะหนีส้ดุท้าย 

 ปีนบัตัง้แตว่นั
ลาเป็นรายปี 
ะหนีส้ดุท้าย 

าระและ/หรือ
ะเอกสารทางก
งค้างทัง้หมดจ
ายุสญัญาเงิน
นการระดมทุน
นัน้ เพ่ือประโ
ารเสนอขายห้
ภัย และ/หรือ

นท่ีของสญัญา

นับตัง้แต่วันเบิ
นหรือตอ่วงเงิน

นับตัง้แต่วันเบิ
นหรือตอ่วงเงิน

ปีนับตัง้แต่วนั
 

ญชี ระยะเวลา
รณาต่อระยะ
กําหนดชําระห

ชําระคืนทัง้ห
ะใบ แตท่ัง้นีต้้

นัเบิกเงินกู้วงเ
 แต่ทัง้นีต้้อง

ครัง้เดียวทัง้จํ
การเงินท่ีเก่ีย
จะถกูชําระ ณ
นกู้  ในปีท่ี 5 บ
นด้วยวิธีต่างๆ 
ยชน์สูงสุดขอ
หุ้ นกู้  การกู้ ยืม
อนิติบุคคลปร

เงินกู้  

บิกเงินกู้ วงเงิ
นเป็นรายปี 

บิกเงินกู้ วงเงิ
นเป็นรายปี 

นเบิกเงินกู้ วง

า 1 ปีนบัตัง้แต
เวลาเป็นรายปี
หนีส้ดุท้าย 

มดครัง้เดียวใ
องชําระคืนทัง้

เงินกู้ ท่ี 1 ทัง้นี ้
ชําระคืนทัง้ห

จํานวนตามท่ีร
วข้องซึ่งคู่สญั

ณ วนัครบกําหน
บริษัทในฐานะ
 โดยจะคํานึง
องกองทรัสต์ 
มจากธนาคา
ระเภทอ่ืน เพื

นกู้ ท่ี 1 โดย

นกู้ ท่ี 1 โดย

เงินกู้ ท่ี 1 (“วัน

ต่วนัเบิกเงินกู้
ปี แต่ทัง้นีต้้อง

ในวนัท่ีครบกํา
งหมดไม่เกินวั

นีอ้าจมีการพิจ
หมดไม่เกินวัน

ระบุในสญัญา
ญญาจะได้ตก
นดอายสุญัญา
ะผู้จดัการกอง
ถึงสภาวะแวด
เช่น การเสน
รพาณิชย์ สถ
พ่ือชําระคืนห
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ผู้ ให้กู้

ผู้ ให้กู้

ันครบ

วงเงิน
งชําระ

าหนด
นัครบ

ารณา
นครบ

าเงินกู้  
ลงกัน 
าเงินกู้  
ทรัสต์
ดล้อม
อขาย
ถาบัน
นีเ้ดิม 



 

 

หลักประกกันการกู้ยืม 

 

1. จํานอง
2. สญัญา
2.1  สญัญา

2.2 กรมธรร

 ปร
เชน

 ปร
โคร

โดย (
ประกนั
(All R
Insura
ประกั
(Busin

2.3 สญัญา
ของผู้ เช
ระยะเว
จะต่ออ
สํานกัง

2.4 บญัชีรับ
Right I

2.5 บญัชีรับ
Insura

3. เอกสาร

โดยรายละ
ข้อกําหนดใ
และการดํา
เสร็จภายใน

ท่ีดนิและ/หรือ
าหลกัประกนัท
าเช่าท่ีดนิ และ

รม์ประกนัภยัด

ะกนัภยัความ
น ทาวเวอร์  

ะกันภยัธุรกิจ
รงการเอ็กเชน

1) ผู้ ให้กู้  และ
นภยัร่วมและผ
isks Insuranc
ance) ของโคร
ันภัยร่วมแล

ness Interrup

าเช่าระยะยาว
ช่าท่ีมีระยะเวล
วลาการเช่ารว
อายกุารเช่ารว
านท่ีดนิ 

บเงินซึง่เปิดไว้
nsurance) ข

บเงินซึง่เปิดไว้
nce) ของโครง

รสลกัหลงักรม

ะเอียดการให้
ในสญัญาเงิน
าเนินการท่ีเก่ีย
นกําหนดเวลา

 
อสิง่ปลกูสร้างข
ทางธุรกิจบนท
ะสิง่ปลกูสร้างข

ดงัตอ่ไปนี ้

เสี่ยงภยัทรัพย

หยุดชะงกั (B
น ทาวเวอร์ แล

ะ (2) กองทรั
ผู้ รับผลประโย
ce) และประกั
รงการเอ็กเชน 
ะผู้ รับผลประ

ption Insuran

วซึ่งมีลกัษณะ
ลาการเช่ารวม
มถึงระยะเวล
มมากกว่า 9 ปี

ว้เพ่ือรับเงินจา
องโครงการเม

ว้เพ่ือรับเงินจา
งการเอ็กเชน ท

มธรรม์ประกนัภ

ห้หลักประกัน
นกู้  สญัญาหลั
ยวข้องกับข้อ 
และเง่ือนไขท่ีผ

ของอาคารเอ็ก
รัพย์สนิหลกัป
ของอาคารเมอ

ย์สิน (All Ris

Business In
ะโครงการเมอ

รัสต์หรือบริษัท
ยชน์ร่วมของป
กนัภยัธุรกิจหย
 ทาวเวอร์ และ
ะโยชน์ร่วมข
ce) ของโครงก

ะอย่างใดอย่า
มมากกวา่ 7 ปี
ลาการเช่าตาม
ปี หรือ (ค) สญั

ากประกนัภยัค้
มอร์ควิร่ี ทาวเว

กประกนัภยัค
ทาวเวอร์ 

ภยัท่ีเก่ียวข้อง

นทางธุรกิจแล
ลกัประกัน แล
 1. ถึงข้อ 3. ข้
ผู้ให้กู้ กําหนด 

กเชน ทาวเวอ
ประกนัทางธุรกิ
อร์ควิร่ี ทาวเวอ

ks Insurance

nterruption 
อร์ควิร่ีทาวเวอ

ทเอ็กเชน ทา
ประกนัภยัควา
ยดุชะงกั (Bus
ะผู้ให้กู้และกอ
ของประกันภั
การเมอร์ควิร่ี 

างหนึ่งดงัต่อไป
 หรือ (ข) สญัญ
มคํามัน่ท่ีจะให้
ญญาเช่าท่ีจด

คุ้มครองสิทธิก
วอร์ 

ความเสี่ยงภยัท

ง 

ละการสลักห
ะเอกสารทาง
ข้างต้นจะต้อง
 

ร์ 
กิจดงัตอ่ไปนี ้ 
อร์  

e) ของโครงกา

Insurance) 
ร์ 

วเวอร์จะเป็น
มเสี่ยงภยัทรัพ

siness Interru
องทรัสต์จะเป็น
ัยธุรกิจหยุด
ทาวเวอร์ 

ปนี ้(ก) สญัญ
ญาเช่าของผู้ เ
ห้เช่าและ/หรือ ิ
ทะเบียนการเ

การเช่า (Leas

ทรัพย์สิน (All 

หลังจะเป็นไป
งการเงินท่ีเก่ีย
งดําเนินการใ

 

120 

 

ารเอ็ก

ของ

นผู้ เอา
พย์สิน 
uption 
นผู้ เอา
ชะงัก 

ญาเช่า
ช่าท่ีมี
สิทธิท่ี
เช่ากบั

ehold 

 Risks 

ปตาม
ยวข้อง 
ห้แล้ว



 

 

ข้อปฏิบตั ิ
การเงนิห

(Key Fina
Covenant

ข้อตกลงห

(Key Cov

ตทิาง
ลัก 

ancial 
ts) 

หลักของผู้ก ู้ 

venants) 

 

นอกเหนือจ
เก่ียวกับกา
หลกัประกนั

1. ผู้กู้ จะต้
กองทรั

2. ผู้ กู้ จะต้
ดําเนิน
จําหน่า
Ratio) 
ระยะเว
ประจํา
ประกา

โดยการคําน
จะเป็นไปตา

1. ผู้กู้และ
ได้รับค
 ก่อ

สญั

 ก่อ
เง่ือ

2. ผู้กู้และ
ทรัพย์สิ
ลกัษณ์
 ทํา

 ทํา
ท่ีมี
จะ

 ทํา

จากข้อกําหน
รให้หลกัประก
น และเอกสาร

ต้องดํารงสถา
ัสต์ (Loan-to-
ต้องดํารงสถา
นงาน ก่อนดอก
ายปรับปรุงด้ว

ไม่เกินกว่า
วลาในการดํา
ปี* โดยผู้กู้ ต้อ
ศงบการเงินป
นวณจะอ้างอิง
ามสญัญาเงิน

ะบริษัทเอ็กเชน
วามยินยอมเป็
อภาระผูกพันท
ญญาเงินกู้  

ภาระผกูพนัอ่ื
อนไขยินยอมที

ะบริษัทเอ็กเชน
สนิท่ีกองทรัสต์
ณ์อกัษรจากผู้ให้
สญัญาเช่าโด

สญัญาเช่าโด
มีอายกุารเช่าร
ให้ตอ่อายกุาร

ธุรกรรมจําหน

 
นดและเง่ือนไ
กนัการกู้ ยืมนี ้
ทางการเงินท่ี

นะอตัราส่วน
-total-assets 
านะอัตราส่ว
กเบีย้และค่าใ
ยรายการอ่ืนที
า 6 เท่า โดยใ
เนินการแก้ไข
งจดัส่งแผนก
ระจําปีและแจ้
งจากงบการเงิ
นกู้  

น ทาวเวอร์ตกล
ป็นลายลกัษณ์
ทางการเงินอื

อนใดเหนือทรัพ
ท่ีกําหนดในสญั

น ทาวเวอร์ตกล
ต์เข้าลงทนุครัง้
ห้กู้  
ยเป็นสญัญาที

ยเป็น (ก) สญั
วมถงึระยะเวล
รเช่ารวมมากก

น่าย โอน หรือ

ไขท่ีระบุข้างต้
นใ้ห้เป็นไปตาม
เก่ียวข้องซึง่คูส่

นภาระผูกพนัท
Ratio) ไมเ่กิน
วนหนีส้ินท่ีมีภ
ใช้จ่ายทางกา
ท่ีมิใช่เงินสด (
ในกรณีท่ีผู้กู้ ไม
ขไม่เกิน 6 เดือ
ารแก้ไขให้กบั
จ้งความคืบหน้
งินรวม ซึง่ราย

ลงวา่จะไมดํ่า
ณ์อกัษรจากผู้ให
อ่ืนใดเว้นแต่เ

พย์สินท่ีกองท
ญญากู้  

ลงวา่จะไมดํ่า
แรก เว้นแตจ่ะ

ท่ีจ่ายคา่เช่าล่

ญญาท่ีมีอายรุว
ลาการเช่าตาม
กวา่ 9 ปี 

อให้เช่าทรัพย์สิ

ต้น ข้อกําหน
มเง่ือนไขในสั
สญัญาจะได้ต

ทางการเงินต่อ
นร้อยละ 35 
ภาระดอกเบี ้
ารเงิน ภาษี ค่
(Funded D
ม่สามารถดํา
อนนบัแต่วนัท่ี
บผู้ ให้กู้ภายใน
น้าเป็นรายเดือ
ยละเอียดการค

เนินการใดๆ ด
ห้กู้  
เข้าเง่ือนไขยิน

รัสต์เข้าลงทนุ

เนินการใดๆ ด
ะได้รับความยิ

วงหน้า 

วมมากกว่า 7
มคํามัน่ท่ีจะให้

สินท่ีกองทรัส

ดและเง่ือนไข
ญัญาเงินกู้  สั
ตกลงกนั 

อทรัพย์สินรว

ย้ต่อกําไรจา
าเสื่อมราคา 
ebt to EB
เนินการได้ ผู้
ประกาศงบกา
น 2 เดือนนบัแ
อน 
คํานวณและเงื

ดงัตอ่ไปนี ้เว้น

นยอมท่ีกําหน

นครัง้แรก เว้นแ

ดงัตอ่ไปนีก้บั
ินยอมเป็นลา

 ปี หรือ (ข) สั
ห้เช่าและ/หรือ

ต์เข้าลงทุนครั
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ขอ่ืนๆ
ญัญา

มของ

กการ
ค่าตดั

BITDA 
กู้ จะมี
ารเงิน
ต่วนัท่ี

ง่ือนไข

นแตจ่ะ

นดใน

แตเ่ข้า

ย

ญัญา
สทิธิท่ี

รัง้แรก



 

  

ใน

 ก่อ

3. ห้ามมิใ
ผู้จดักา

4. ผู้กู้ จะดํ
ความเสี
หรือปรั
ของอา

5. ผู้ให้กู้ มี
เท่าท่ีตน

6. ผู้กู้ จะป
เอกสาร

7. ผู้กู้จะต้
 สํา

บญั
 สํา

แล
8. ผู้ กู้ จะต้

กําหนด
9. เม่ือผู้กู้

ใดๆ กร
ใดๆ หรื
จะต้อง

10. อัตราค
เง่ือนไข
ขนาดพื
เช่าและ

11. หากผู้กู้
ใหม่ ผู้ ก้

ลกัษณะท่ีไมใ่

หนีใ้นทางการ

ให้มีการเปล่ี
ารกองทรัสต์ ย
ดําเนินการให้ผ้
สี่ยงภยัทรัพย์
ับปรุงทรัพย์สิน
คารเมอร์ควิร่ี 
มีสิทธิในการบงั
นเป็นเจ้าหนีแ้
ปฏิบตัิตามข้อ
รธุรกรรมท่ีผู้กู้
ต้องจดัทําและน
เนางบการเงิน
ญชีรับอนญุาต
เนางบการเงิน
ะรับรองโดยผู้
ต้องไม่นําเงิน
ดไว้ในสญัญาเ
ได้ทราบถึงข้อ
ระบวนการทาง
รือมีผู้แสดงทีท
แจ้งรายละเอีย
ค่าเช่าและเง่ือ
ขปกติทางการ
พืน้ท่ีเช่า ระยะ
ะสภาวการณ์ต
กู้ ต้องการจะห
กู้จะ (ก) ยินยอ

 
ใช่การค้าปกตขิ

รค้าปกต ิรวมข

ยนแปลงผู้ จั
กเว้นผู้ให้กู้ เห็
ผู้จดัการกองท
์สินของอาคาร
นตามรายละเ
ทาวเวอร์ 
งัคบัชําระหนีก้
และมีสทิธิได้รับ
กําหนดและเงื
เป็นคูส่ญัญา 
นําสง่เอกสารด
นประจําปีของ
ท่ีเป็นท่ีเช่ือถือ
นประจําปีของ
สอบบญัชีรับอ
นกู้ ไปใช้เพ่ือวั
เงินกู้  
อพิพาทใดๆ ก
งอนญุาโตตลุา
ท่าว่าจะฟ้องร้
ยดดงักลา่วให้
อนไขในสัญญ
รค้า ทัง้นีโ้ดย
ะเวลาการเช่า 
ตลาด 
หาแหล่งเงินทุ
อมให้ผู้ ให้กู้ มีสิ

ของผู้กู้  

ขณะใดขณะห

ัดการกองทรั
็นชอบให้มีกา
ทรัสต์นําค่าเสี
รเมอร์คิวร่ี ทา
เอียดท่ีกําหนด

ก้บัลกูหนีห้รือ
บชําระหนีเ้หนื
ง่ือนไขทัง้หมด

ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แ
ผู้กู้  ซึง่ผ่านกา
อได้ซึง่ผู้ ให้กู้ยอ
งบริษัทเอ็กเชน
อนญุาตท่ีเป็น
ัตถุประสงค์อื

กระบวนการฟ
าการ หรือการ
อง หรืออาจมี
ห้ผู้ให้กู้ทราบโด
ญาเช่าจะเป็น
ยคํานึงถึงปัจจั
 ความสามาร

นเพิ่มเติมเพ่ือ
สิทธิเสนอข้อต

หนึง่เกินกวา่ 2

รัสต์และโครง
รเปลี่ยนแปลง
สียหายท่ีได้รับ
าวเวอร์ไปใช้ใน
ดไว้ในสญัญา

หลกัประกนัก
นือมลูหนีน้ัน้ 
ดภายใต้เอกส

แก่ผู้ให้กู้  
ารตรวจสอบแล
อมรับ และ 
น ทาวเวอร์ ซึง่
นท่ีเช่ือถือได้ซึง่
อ่ืนใดนอกจาก

ฟ้องร้องดําเนิ
รพิจารณาของ
มีการฟ้องร้องด
ดยพลนั 
นไปตามราคา
จัยต่างๆรวมถึ
รถในการต่อรอ

อใช้ในการเข้า
ตกลงและเง่ือน

0 ล้านบาท 

งสร้างผู้ ถือหุ้ น
ง 
จากการประก
นการซ่อมแซม
เช่าท่ีดินและอ

การกู้ ยืมตามจํ

สารทางการเงิ

ละรับรองโดย

งผ่านการตรวจ
ผู้ให้กู้ยอมรับ 
กวัตถุประสง

นนคดีตามกฎห
งหน่วยงานปก
ดําเนินคดีตอ่ผู้

าตลาดและภ
ถึงแต่ไม่จํากัด
องสญัญาเช่า

าลงทุนในทรัพ
นไขท่ีไม่ด้อยไ
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นของ

กันภยั
มและ/
อาคาร

านวน

นและ

ผู้สอบ

จสอบ
 
ค์ท่ีได้

หมาย
กครอง
ผู้กู้  ผู้กู้

ายใต้
ดเพียง
าของผู้

พย์สิน
ไปกว่า



 

 

ค่าธรรมเ
ชาํระหนีก้
กาํหนด 

 

เมื

ระดมทุนด้

สถาบนักา

หนีเ้งินกู้ เดิ

กองทรัสต์

นียมการ
ก่อนครบ

ม่ือครบกําหนด

ด้วยวิธีต่างๆ เ

ารเงิน บริษัทป

ดมิ (Refinanc

์ บริษัทและท่ีป

 

ข้อตกล
และเง่ือ
เช่นนัน้
โดยผู้ให

12. ประกนั
ทาวเวอ
ก่อนหกั

13. ประกัน
โครงกา
ประกนั

นอกเหนือจ
นีใ้ห้เป็นไปต
เก่ียวข้องซึ่
ธนาคารแห่

ร้อยละ 1 ข

1. เงินภาย
2. เงินจาก
3. เงินจาก
4. เงินจาก

ครัง้ใหม
5. เงินจาก

ดชําระเงินกู้ตา

เช่น การเสนอ

ประกนัภยั และ

cing) เป็นต้น 

ปรึกษาทางกา

ลงและเง่ือนไข
อนไขของวงเ ิ
นผู้กู้ จะมีสิทธิใ
ห้กู้จะใมค่ดิคา่
นภยัความเสี่ยง
อร์ จะมีมลูค่า
กคา่เสื่อมราคา
นภยัธุรกิจหยุด
ารเอ็กเชน ทา
นภยัไมต่ํ่ากวา่ร
จากเง่ือนไขท่ีระ
ตามเง่ือนไขใน
งคู่สัญญาจะ
งประเทศไทย

องจํานวนหนีที้

ยในของผู้กู้แล
กการขายทรัพ
กการขายหุ้นใน
กการกู้ เงินให
มด่งักลา่ว หรือ
กการออกขาย

ามสญัญาเงินก

อขายหน่วยทรั

ะ/หรือนิตบิคุค

 โดยบริษัทจะ

ารเงิน      มีคว

 
ขท่ีเสนอโดยผู้
งินกู้ ในสัญญ
ในการขอชําระ
าธรรมเนียมกา
งภยัทรัพย์สิน 
วงเงินประกนั
า (โดยไมร่วมม
ดชะงัก (Busi
าวเวอร์ และโ
รายได้สําหรับช
ะบขุ้างต้น ข้อ
นสญัญาเงินกู้  
ะได้ตกลงกัน โ
และกฎหมาย

ท่ี้ชําระก่อนกํา

ละ/หรือบริษัทเ
ย์สนิของโครง
นบริษัทเอ็กเช
ม่เพ่ือคืนเงินกู้
อ 
หน่วยทรัสต์เพื

กู้บริษัทในฐาน

รัสต์เพิ่มเติม ก

ลประเภทอ่ืนใ

ะเลือกวิธีการที

วามเห็นว่าคว

ผู้จะให้กู้ รายอ่ื
ญาเงินกู้ เพ่ือให้
ะหนีเ้งินกู้ภาย
ารชําระหนีคื้น
 (All Risks I
นภยัไม่ต่ํากว่า
มลูคา่ท่ีดนิ) (F
ness Inte
โครงการเมอร์
ช่วงระยะเวลา
กําหนดและเงื
 สญัญาหลกัป
โดยเกณฑ์กา
กําหนด 

าหนด เว้นแตก่

เอ็กเชน ทาวเว
การ  
ชน ทาวเวอร์ 
กู้ครัง้นีซ้ึ่งผู้ ให้

พ่ือใช้ชําระคืน

นะผู้จดัการกอ

การเสนอขาย

ใดท่ีสามารถให

ท่ีก่อให้เกิดประ

ามเสี่ยงในกา

น หรือ (ข) ป
ห้เข้ากับของผู้
ยใต้สญัญาเงิน
นก่อนกําหนด 
nsurance) ข
าราคาต้นทุนท
Full Replacem
rruption I
ร์คิวร่ีทาวเวอ
า 2 ปีของแตล่
ง่ือนไขอ่ืนๆ เก่ี
ประกนั และเอ
ารปล่อยสินเชื

การชําระหนีก่้อ

วอร์  

ห้กู้ ปัจจุบนัเข้า

นเงินกู้ครัง้นี ้

องทรัสต์จะพิจ

หุ้นกู้  การกู้ ยืม

ห้สนิเช่ือแก่กอ

ะโยชน์สงูสดุต

ารระดมทนุเพ่ือ

รับเปล่ียนข้อ
ผู้ จะให้กู้ รายใ
นกู้ คืนผู้ ให้กู้ทัง้

ของโครงการเอ็
ทดแทนรวมอปุ
ment Cost) 
nsurance) 
ร์ จะมีมูลค่าว
ละโครงการ  
ยวกบัการให้สิ
อกสารทางการ
ช่ือนัน้เป็นไปต

อนกําหนดมา

าร่วมในการให้

จารณาทางเลือ

มจากธนาคาร

องทรัสต์ได้เพ่ือ

ตอ่ผู้ ถือหน่วยท

อชําระเงินกู้ ใน
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ตกลง
ใหม่ มิ
ัง้หมด

อ็กเชน 
ปกรณ์

ของ
วงเงิน

สนิเช่ือ
รเงินท่ี
ตามท่ี

จาก  

ห้กู้ เงิน

อกในการ

รพาณิชย์ 

อชําระคืน

ทรัสต์และ

นปีท่ีเงินกู้



 

 

ครบกําหน

กองทรัสต

อสงัหาริม

ค

สัญญากู้ยื

 ค

ก

ถือหุ้นอยู่ใ

ย่อย บริษั

ประกาศท่ี

 เห

ผู้

สมเหตสุม

การค้าตา

เข้าลงทนุเ

 ค

ธุ

ข้อกําหนด

แทรกแซง 

ผู้

หน่วยทรัส

กองทรัสต์

ผ่อนชําระ

นดชําระนัน้ค่อ

ต์ เน่ืองจากอั

ทรัพย์ท่ีกองท

วามสัมพ ันธ์

ยืมเงนิ  

วามสมัพนัธ์ร

องทรัสต์มีการ

ในสดัส่วนร้อย

ษัทร่วม หรือบ

เก่ียวข้อง 

หตผุลความจํา

จดัการกองทรั

มผลและไม่ทําใ

มปกติและเป็

เป็นอยา่งดี 

วามเห็นเก่ียว

รกรรมการกู้ ยื

ดและเง่ือนไข

 และมีอิทธิพล

จดัการกองทรั

สต์ เน่ืองจากผู้

ต์ โดยในการพิ

ะ และเง่ือนไขป

 

อนข้างต่ําเม่ือ

ัตราส่วนการ

รัสต์จะเข้าไปล

ธ์  และเหตุผ

ะหวา่ง ทรัสตี 

รกู้ ยืมเงินทัง้หม

ยละ 99.99 ขอ

บริษัทในกลุ่มข

าเป็นของการกู้

รัสต์เห็นว่ากา

ให้กองทรัสต์เ

นประโยชน์ต่อ

กบัเง่ือนไขตา

ยืมเงินของกอ

ภายใต้สญัญ

ลในการพิจารณ

รัสต์เห็นว่ากา

ผู้จดัการกองท

พิจารณาจะมีก

ปลีกย่อยอ่ืนๆ

อพิจารณาจา

รกู้ ยืมต่อสินท

ลงทนุนัน้มีควา

ลความจําเ ป็

 กบัผู้ให้กู้ ยืมเงิ

มดหรือบางสว่

องจํานวนหุ้นท

ของทรัสตี ซึ่ง

กู้ ยืมจากบคุคล

รกู้ ยืมเงินจาก

เสียประโยชน์ 

อกองทรัสต์ แ

มสญัญากู้ ยืม

องทรัสต์ดังกล

ญาท่ีสอดคล้อง

ณาอนมุตัแิละ

รกู้ ยืมเงินจาก

รัสต์จะดําเนิน

การคํานึงถึงห

ๆ ซึ่งในการพิจ

 
กหลกัประกัน

ทรัพย์รวมอยู่ใ

ามสามารถท่ีจ

ป็นของการกู้

งิน 

วนจากบคุคลที

ท่ีมีสิทธิออกเสี

งในการกู้ ยืมด

ลท่ีเก่ียวโยงกนั

กบคุคลท่ีเก่ียว

เน่ืองจากมีกา

และผู้ ให้กู้นัน้มี

เงิน 

ล่าวเป็นธุรกร

งกับลกัษณะเ

ะกําหนดเง่ือนไ

กบคุคลท่ีเก่ียว

นการพิจารณา

หลายๆ ปัจจยัร

จารณาเปรียบ

นการกู้ ยืมและ

ในระดับท่ีต่ํา

จะสร้างรายได้

กู้ ยืมจากบุคค

ท่ีเก่ียวโยงกนั

สียงทัง้หมดข

ดังกล่าว กอง

นของทรัสตี 

วโยงกนัของท

ารกําหนดเง่ือน

มีความเข้าใจใ

รรมท่ีมีลักษณ

เฉพาะของกอ

ไขในสญัญาเงิ

โยงกนัของทรั

าเง่ือนไขในสญั

ร่วมกันเช่น อั

บเทียบจะคํานึ

ะความสามา

ากว่าเกณฑ์ที

ด้ให้กบักองทรัส

คลที่ เกี่ยวข้อ

นของทรัสตีเพร

องทรัสตี และ

งทรัสต์จะดําเ

รัสตีนัน้เป็นก

นไขในสญัญา

ในธุรกิจและท

ณะเฉพาะท่ีให

องทรัสต์ ซึ่งท

งินกู้ของผู้ให้กู้ ไ

รัสตีนัน้ไม่ได้ก่

ญญาเงินกู้ ให้

ตัราดอกเบีย้เ

นึงถึงประโยชน

รถในการชําร

ท่ีกําหนด ประ

ัสต์อยา่งตอ่เนื

อง และเงื่อน

ราะผู้ ให้กู้ รายห

ะ/หรือ ผู้ ให้กู้ เป

เนินการให้เป็

ารดําเนินการ

าเงินกู้ ท่ีเป็นเง่ือ

ทรัพย์สินท่ีกอง

ห้แก่กองทรัส

รัสตีไม่สามา

ได้  

อให้เกิดผลเสี

เป็นประโยชน์

เงินกู้ ยืมระยะ

น์ทัง้ในระยะสั
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ระหนีข้อง

ะกอบกับ

น่ือง   

นไขตาม

หนึ่งมีการ

ป็นบริษัท

นไปตาม

รท่ีมีความ

อนไขทาง

งทรัสต์จะ

สต์ เช่น มี

รถเข้ามา

สียตอ่ผู้ ถือ

น์สงูสดุแก่

ะเวลาการ

สัน้และใน



 

 

ระยะยาวข

มีการเข้าท

ข้อเสนอจ

กองทรัสต์

น

ข้อบ่งชีไ้ด้

ประโยชน์ 

ทั ้

ก่อให้เกิด

(Arm’s Le

 

    ส

 

 
   เงิ
   หั
   รว

 

อั

 

 

ของกองทรัสต์

ทําสัญญาเงิน

ากธนาคารพ

์ได้  

นอกจากนี ้ผู้ให้

ว่าเง่ือนไขตาม

 

ัง้นี ้ผู้จัดการก

ความขดัแย้งท

ength Basis) 

สถานะของกา

งินกู้ ยืมระยะย
กั: คา่ธรรมเนี
วม 

ตัราสว่นการกู้

24.96%

 

์ โดยท่ีอตัราด

นกู้ กับบุคคลที

าณิชย์ สถาบั

ห้กู้ ท่ีเป็นบคุคล

มสญัญาเงินกู้

กองทรัสต์เห็น

ทางผลประโย

 และเป็นประโ

ารกู้ยืมเงนิ  ณ

 
าวจากสถาบนั
ยมในการกู้ ยืม

กู้ ยืมตอ่มลูคา่ท

% 

อกเบีย้เป็นเพี

ท่ีเก่ียวโยงกัน

นัการเงิน บริษ

ลท่ีไมมี่ความเกี

กู้ดงักล่าวเป็น

นว่าธุรกรรมท่ี

ยชน์หรือทําให้

โยชน์ตอ่ผู้ ถือห

ณ วันท ี่ 31 ธัน

นการเงิน 
มรอตดับญัชี 

ทรัพย์สนิรวมข

 
ยงหนึง่ในปัจจ

นของทรัสตีนัน้

ษัทประกนัภยั

ก่ียวโยงกบัทรั

เง่ือนไขท่ีเป็นไ

กองทรัสต์จะ

ห้กองทรัสต์เสีย

หน่วยทรัสต์ 

นวาคม 2559

ของกองทรัสต์ 

จยัในการพิจา

น สัญญาเงินก

ย และ/หรือนิติ

รัสตีสามารถยอ

ไปตามทางกา

กู้ ยืมเงินจากบ

ยประโยชน์ เนื

9 

 
 

    

ารณาเท่านัน้ แ

กู้ ท่ีเข้าทําจะมี

ติบุคคลอ่ืนใดที

อมรับเง่ือนไข

ารค้าปกติและ

บุคคลท่ีเก่ียงโ

น่ืองจากเป็นไ

งบ
งบกา
3

 

และในกรณีท่ีก

มีเง่ือนไขท่ีไม่

ท่ีสามารถให้สิ

เงินกู้ดงักลา่ว

ะไม่ทําให้กองท

โยงกันของทรั

ไปตามทางกา

(หนว่ย:

บการเงินรวมแ
ารเงินเฉพาะกิ
1 ธนัวาคม 25
2,050,00

(26,32
2,023,67
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กองทรัสต์

ม่ด้อยกว่า

สินเช่ือแก่

ได้ซึง่เป็น

ทรัสต์เสีย

รัสตีไม่ได้

ารค้าปกต ิ

 พนับาท) 

และ           
กิจการ 
59 
00 
24) 
76 

   



 

 

10. ภาพ
แน

1.

ภา

ลงทุน แล

ครัวเรือน 

ท่องเท่ียวป

อตั

การฟืน้ตวั

ต่ํา อตัราก

เพิ่มขึน้แล

2.

ภา

โดยเฉพาะ

ต้องการสิ

สถาบนักา

3.

 ธุ

พบว่ามีพืน้

เพิ่มเตมิซึง่

ประมาณ 

ดั

สงูมากขึน้

พรวมของภา
วโน้มของธุร

 ภาพรวมเศร

าวะเศรษฐกิจ

ะมูลค่าการส่

ภาคเอกชนมี

ปรับตวัเพิ่มขึน้

ตราเงินเฟ้อทัว่

วของราคานํา้ม

การว่างงานยงั

ะการขยายตวั

 ภาพรวมตล

าวะอสงัหาริม

ะตลาดคอนโด

นเช่ือภาคครัว

ารเงิน สง่ผลให้

 แนวโน้มธุรก

รกิจอาคารสํา

น้ท่ีอาคารสํา

งมีแนวโน้มเพิ่

241,665 ตาร

งันัน้อปุสงค์ท่ี

น  และคาดว่าจ

 

าวะอุตสาหกร
กิจในอนาคต

รษฐกิจของป

ไตรมาส 4 ปี 

่งออกท่ีกลบัม

การปรับตวัขึน้

นร้อยละ 1.1 จ

วัไปปรับตวัเพิ

มนั อตัราเงินเ

งทรงตวัจากเดื

วของภาคการท

าดอสังหาริม

มทรัพย์ในประ

ดมิเนียมระดบั

วเรือนปรับตวั

ห้อตัราการปฏิ

กจิอาคารสาํน

านกังานในกรุ

นกังานว่างอย

มขึน้สงูกวา่ 1

รางเมตร พบวา่

ท่ีสงู  และอปุทา

จะมีการปรับร

รรมของธุรกิ
ต 

ประเทศไทย 

2559 ขยายตั

มาฟื้นตวัโดยข

น้ซึ่งเป็นผลมา

จากปีก่อน 

พิ่มขึน้จากร้อย

เฟ้อพืน้ฐานทร

ดือนก่อนหน้า

ท่องเท่ียว 

มทรัพย์ประเท

ะเทศไทย ไตร

กลางและระดั

วลดลงจากไต

เสธสนิเช่ือขอ

นักงานในกรุ

งเทพมหานค

ยู่เพียงแค่ประ

40,000 ตารา

าการเตบิโตขอ

านท่ีมีอยู่อย่าง

ราคาค่าเช่าเพิ

 
จการจัดหาผ

ตวัต่อเน่ือง เป็น

ขยายตวัร้อย

าจากมาตรกา

ยละ 0.6 มาอย

รงตวัตามต้นท

 ดลุบญัชีเดิน

ทศไทย 

รมาส 4 ปี 255

ดบัลา่ง อนัเน่ือ

รมาสก่อน ป

งสถาบนัการเ ิ

รงเทพมหานค

รในอนาคตค

ะมาณ 340,6

งเมตรตอ่ปี เมื

องอปุสงค์จะสู

งจํากดั  จะส่งผ

พิ่มขึน้อยู่ในช่ว

ผลประโยชน์จ

นผลจากการใ

ละ 5.6 จากปี

ารกระตุ้นเศรษ

ยู่ท่ีร้อยละ 1.

ทนุโดยรวมแล

นสะพดัเกินดลุ

59 พบว่ามีกา

องมาจากกําลั

ระกอบกับคว

เงินเพิ่มขึน้อยา่

คร  

าดว่ามีแนวโน้

07 ตารางเมต

ม่ือเปรียบเทียบ

สงูกวา่การเตบิ

ผลให้เจ้าของอ

วงร้อยละ   3  ต

จากอสังหาริ

ใช้จ่ายภาครัฐ

ปีก่อน ทางด้า

ษฐกิจทางภาษี

13 จากเดือน

ละแรงกดดนัจา

ลต่อเน่ืองเป็นผ

ารชะลอตวัลง

งัซือ้ลดลงโดย

วามเข้มงวดใน

างมีนยัสําคญั

น้มท่ีจะขาดแค

ตร หากดูจาก

บกบัอปุทานใ

บโตของอปุทาน

อาคารสํานกัง

ต่อปีทัง้นีอ้ปุท

มทรัพย์ท ี่ลงท

ฐทัง้รายจ่ายปร

านการบริโภค

ษีช่วงปลายปี

ก่อนหน้า เน่ือ

ากอปุสงค์ในป

ผลมาจากการ

งจากไตรมาส

ยพิจารณาได้จ

นการปล่อยสิน

ญ 

คลน เน่ืองจาก

กความต้องกา

ใน 3 ปีข้างหน้

น 

งานมีการปรับ

านท่ีมีจํานวน
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ทุนและ

ระจําและ

คของภาค

 ภาคการ

องมาจาก

ประเทศท่ี

รส่งออกท่ี

ก่อนหน้า 

จากความ

นเช่ือของ

กปัจจุบนั

ารใช้พืน้ท่ี

นา ซึง่มีอยู่

บค่าเช่าให้

นจํากัดใน



 

 

ยา่นศนูย์ก

สํานกังาน

ได้ ยกตวัอ

ตล

อุป

1.

 ไต

เมตร โดย

ตัง้อยู่บริเว

ตารางเมต

เมตร) ได้ถ

(38,500 ต

อาคารเอฟ

 

กลางธุรกิจ ผู้ เช

นนอกย่านศนูย

อยา่งเช่น โฮมอ

ลาดอาคารสํ

ปทาน   

 อุปทานย้อน

ตรมาส 1 ปี 25

มีอปุทานใหม

วณลมุพินี (27

ตร) ส่วนในปี 2

ถูกนําออกจา

ตารางเมตร) จ

ฟวายไอ เซน็เต

 

ช่าพืน้ท่ีอาคาร

ย์กลางธุรกิจ  ห

ออฟฟิต หรืออ

านักงานในบ

นหลัง 

559 อปุทานอ

ม่อาคารสํานกั

7,000 ตาราง

2556 มีอาคา

กอุปทาน เน่ือ

จากอาคารเอ

ตอร์ (48,095 ต

รสํานกังานขน

หรือใช้พืน้ท่ีชนิ

อาคารพาณิชย

บริเวณศูนย์ก

าคารสํานกังา

งานเพิ่มขึน้ใน

เมตร) และ อ

ร 1 อาคาร คือ

องจากมีการป

ไอเอ สาทร ท

ตารางเมตร) 

 
นาดใหญ่นัน้อา

นิดอ่ืน  ๆ  ท่ีสาม

ย์ 

ลางธุรกิจขอ

านในบริเวณศู

นปี 2554 จําน

าคารสาทรสแ

อ อาคารนาย

ปรับปรุงอาคา

ทาวเวอร์ และใ

าจมีความจําเป

มารถทดแทนค

งกรุงเทพมห

นย์กลางธุรกิจ

นวน 2 อาคาร

แควร์ - เกรดเ

เลิศ - เกรดบี 

าร ใน ปี 2558

ในปีล่าสดุมีอุ

ป็นท่ีจะต้องพิ

ความต้องการ

หานคร  

จมีพืน้ท่ีรวมทัง้

ร คือ อาคารป

เอ ตัง้อยู่บริเว

 ตัง้อยู่บริเวณ

8 มีอุปทานอา

อุปทานอาคาร

จารณาเช่าพืน้

รพืน้ท่ีอาคารสํ

ัง้สิน้ 2,272,20

ปาร์คเวนเจอร์ 

ณสาทร/สีลม

สขุมุวิท (6,80

าคารสํานักงา

รสํานกังานเพิ่
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นท่ีอาคาร

สํานกังาน

01 ตาราง

 - เกรดเอ 

 (72,000 

00 ตาราง

านเพิ่มขึน้ 

มขึน้จาก 



 

 

 
 

2.

สดั
เป็นอาคาร

ตา
ตารางเมต

 

 อุปทานจาํแ

ดสว่นอาคารสํ
รสํานกังานเกร

ารางแสดงอุ
ตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา

 

 

 

 
ตา
รา
งเ
มต

ร

25
25
25
25
25
25

ไตรมาส 

 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจั

แนกตามเกรด

สาํนกังานเกรด
รดเอ 1,288,2

ุปทานอาคา

: ฝ่ายวิจัยและท่ีปรึ

-500,000

 -

 500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

อปุทาน อ

อุ

ปี 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
 1 ปี 2559 

จัยและท่ีปรึกษา บ ิ

ด 

ดเอ และบี ในบ
68 ตารางเมต

ารสํานักงาน

รึกษา บริษัท ไนท์แ

2,0
93

,40
6 

2,0
93

,40
6 

- 99,00

2553 2554

าคารสาํนักงาน

ปทานเดิม 

เกรดเอ  
1,102,673
1,201,673
1,201,673
1,201,673
1,201,673
1,240,173
1,288,268

 

ริษัท ไนท์แฟรงค์ ช

บริเวณศนูย์กล
ตร สว่นอาคาร

จําแนกตาม

แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (

2,1
92

,40
6 

00 -

-6
4 2555 2

นให้เช่าบริเวณ

อปุทานใหม ่

 
3 9
3 9
3 9
3 9
3 9
3 9
8 9

ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ลางธุรกิจมีสดั
รสํานกังานเกร

เกรด  ปี  255

(ประเทศไทย) จํากั

2,1
92

,40
6 

2,1
85

,60
6 

-

6,800 
2556 2557

ณศนูยก์ลางย่า

อปุทานนําออ

เกรดบ  ี
990,733 
990,733 
990,733 
983,933 
983,933 
983,933 
983,933 

ศไทย) จํากัด 

สว่นไมต่า่งกนั
รดบีมีพืน้ท่ี 98

53 - ไตรมาส

กัด 

2,1
85

,60
6 

22
24

10
6

38,500 48,0

2558 Q1 2

านธรุกิจ

อก 

รวม
2,093,4
2,192,4
2,192,4
2,185,6
2,185,6
2,224,1
2,272,2

 

นมาก หากแต่
83,933 ตาราง

ส  1 ปี  2559 

2,2
24

,10
6 

095 

2559

ม 
406 
406 
406 
606 
606 
106 
201 
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สว่นใหญ่
งเมตร 

 (หน่วย : 



 

 

3.

 พื ้

บริเวณลมุ

น้อยท่ีสดุ 

 ต
ต

อุป

1.

บริ

ศนูย์กลาง

ไทยเป็นฐ

สําหรับชา

ทัง้สภาพแ

กรุงเทพฯ 

ปลอดภยัใ

ให้ความส

 อุปทานจาํแ

พืน้ท่ีอาคารสํา

มพินี มีพืน้ท่ีอา

เพียงแค ่190,

ารางแสดงอุ
ารางเมตร) 

ปี 

2553
2554
2555
2556
2557
2558

ไตรมาส 1 ปี

ปสงค์  

 อุปสงค์ย้อน

ริษัทข้ามชาติ

งธุรกิจเน่ืองจา

านสําหรับตัง้

วต่างชาติ นอ

แวดล้อมท่ีดี แ

 มีราคาท่ีไม่แ

ในภมูิภาคเอเชี

นใจเข้ามาจดั

 

แนกตามสถาน

นกังานส่วนใ

าคารสํานกังา

,746 ตารางเม

ปทานอาคาร

 
 
 
 
 
 
ป 2559 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจั

นหลัง 

ติให้ความสนใ

ากสะดวกในก

สํานักงานให

อกจากนีก้รุงเท

และวิถีการดํา

แพง อีกทัง้ชา

ชียตะวนัออก

ตัง้สํานกังานแ

นที่ต ัง้ 

ใหญ่ตัง้อยู่ในบ

น 782,589 ต

มตร 

รสาํนักงานจาํ

ลุมพนิี 

707,494 
734,494 
734,494 
734,494 
734,494 
734,494 
782,589 

จัยและท่ีปรึกษา บ ิ

ใจในการเข้าม

ารติดต่อกบับ

ญ่เน่ืองจากป

ทพฯยงัได้ช่ือว่

รงชีวิตท่ีดี ค่า

วต่างชาติท่ีเข้

เฉียงใต้ โดยบ

และเช่าพืน้ท่ีอ

 

บริเวณสาทร/

ารางเมตร สว่

าแนกตามสถ

สาทร /สีล

1,188,36
1,260,36
1,260,36
1,260,36
1,260,36
1,298,86
1,298,86

ริษัท ไนท์แฟรงค์ ช

มาตัง้อาคารสํ

บริษัทคู่ค้า แล

ประเทศไทยมีสิ

ว่าเป็นศนูย์กล

าครองชีพท่ีไม

ข้ามาอยู่อาศั

บริษัทข้ามชาติ

อาคารสํานกังา

สีลม ถึง 1,29

วนบริเวณสขุมุ

ถานที่ต ัง้ ปี 2

ม สุข ุม
ตอน

66 197
66 197
66 197
66 190
66 190
66 190
66 190

ชาร์เตอร์ (ประเทศ

สํานักงานในก

ะ ลกูค้า บริษั

สิ่งอํานวยควา

ลางการสื่อสาร

ม่สงู นอกจาก

ัยในระยะยาว

ติซึง่มีจํานวนม

านบริเวณศนูย

98,866 ตารา

มวิทตอนต้น มี

2553 - ไตรมา

มวิท
นต้น  

7,546 2
7,546 2
7,546 2
0,746 2
0,746 2
0,746 2
0,746 2

ศไทย) จํากัด 

กรุงเทพฯ และ

ษัทต่างชาติหล

ามสะดวกครบ

รและการขนส่

นีร้าคาเช่าพืน้

วนัน้สามารถ

มาก คือ บริษัท

ย์กลางธุรกิจ  

งเมตร รองลง

มีพืน้ท่ีอาคารสํ

าส 1 ปี 2559

รวม 

2,093,406 
2,192,406 
2,192,406 
2,185,606 
2,185,606 
2,224,106 
2,272,201 

ะมักเลือกพืน้

ายบริษัทเลือก

บครันในการด

สง่ซึง่มีความส

นท่ีอาคารสําน

มีวิถีชีวิตท่ีหรู

ทจากประเทศ
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งมาได้แก่

สํานกังาน

9 (หน่วย: 

นท่ีบริเวณ

กประเทศ

ดํารงชีวิต

ะดวก อีก

นกังานใน

รูหราและ

ศญ่ีปุ่ น ได้



 

 

ไต

2,272,201

ในอตัราร้อ

 ต
ไตรมาส 

อัต

 จํ

ปี 2554 - 

ตารางเมต

คงเหลือขอ

น้อยมาก 

บริษัทเหล

ธุรกิจ หาก

บริเวณนัน้

สขุมุวิท 39

ไต

ตรมาส 1 ปี 2

1 ตารางเมตร 

อยละ 85.6 

ารางแสดงอุ
1 ปี 2559 (ห

ตราการดดูซ ั

านวนพืน้ท่ีอา

 2558 เฉล่ียอ

ตร อย่างไรก็ดี

องพืน้ท่ีอาคา

เม่ือบริษัทต้อง

ล่านัน้อาจต้อง

กแตก่ารเดนิทา

นได้แก่ อาคา

9 เป็นต้น 

ปี 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

รมาส 1 ปี 25

 

559 มีพืน้ท่ีอ

 คดิเป็นอตัราค

ปทาน  อุปสง
น่วย: ตาราง

ท่ีมา: ฝ่ายวิจั

ับ 

คารสํานกังาน

อยู่ท่ี 60,000 

ดีพืน้ท่ีอาคารส

รสํานกังานใน

งการขยายพืน้

งทําการย้ายท่ี

างเข้าสูศ่นูย์ก

รเอไอเอ เดอ

59 

าคารสํานักงา

ครอบครองพืน้

งค์ และอัตรา
เมตร) 

จัยและท่ีปรึกษา บ ิ

นท่ีถกูเช่าเพิ่มขึ

ตารางเมตรต

สํานักงานท่ีอ

นบริเวณศนูย์ก

นท่ีในอาคารเดิ

ท่ีตัง้ไปยงัอาคา

ลางธุรกิจสะด

ะแคปปิตอล 

อุปทาน 
2,093,406 
2,192,406 
2,192,406 
2,185,606 
2,185,606 
2,224,106 
2,272,201 

 
านถูกเช่าไปทั

นท่ีท่ีร้อยละ 93

าการเช่าอาค

ริษัท ไนท์แฟรงค์ ช

ขึน้ในแตล่ะปีข

ต่อปี ณ ไตรม

ยู่บริเวณศูนย

กลางธุรกิจค่อ

ดิม หากแต่อา

ารสํานกังานแ

ดวก อนัได้แก่ 

 และ อาคารภิ

ทัง้สิน้ 2,134,0

3.9 โดยปรับตั

ารสาํนักงาน

ชาร์เตอร์ (ประเทศ

ของอาคารสํา

าส 1 ปี 2559

ย์กลางธุรกิจมี

อนข้างเหลือน้อ

าคารสํานกังา

แห่งใหม่ท่ีสร้า

บริเวณถนนรัช

ภิรัชทาวเวอร์ 

อุปสงค์ 
1,793,000 
1,869,757 
1,952,515 
1,998,398 
2,037,771 
2,088,179 
2,134,050 

050 ตารางเม

ตวัขึน้อย่างตอ่

นจาํแนกตามส

ศไทย) จํากัด 

านกังานในบริเ

9 มีจํานวนพืน้

มีเพิ่มขึน้น้อย 

อยลง  โดยแต

นนัน้ๆไม่อาจ

างเสร็จซึ่งอาจ

ัชดาภิเษก อา

 แอท เอ็มคว

มตร จากอุปท

เน่ืองจากปี 2

สถานที่ต ัง้ ปี

เวณศนูย์กลาง

นท่ีถูกเช่าเพิ่ม

 และเน่ืองจาก

ต่ละอาคารมีพื

มีพืน้ท่ีให้เช่าไ

จอยู่นอกเขตศู

คารท่ีสร้างเสร็

อเทียร์ ท่ีตัง้อ

อ ัตราเช่า 
85.6% 
85.3% 
89.1% 
91.4% 
93.2% 
93.9% 
93.9% 
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านทัง้สิน้ 

553 ท่ีอยู่

 2553 - 

งธุรกิจ ณ 

ม 45,872 

กอุปทาน

พืน้ท่ีเหลือ

ได้เพิ่มขึน้ 

ศนูย์กลาง

ร็จใหม่ใน

อยู่บริเวณ



 

 

 
2.

 บ ิ

พืน้ท่ีอาคา

อปุสงค์พืน้

สุขุมวิท โ

สํานกังาน

และเกรดบ

ธุรกิจมีพืน้

เพียง 6,48

สว่นบริเวณ

 อุปสงค์จาํแ

ริเวณท่ีมีอปุส

ารสํานกังานเก

นท่ีอาคารสําน

ดยเกรดเอมีอ

นเพียง 85,998

บีในบริเวณสุ

นท่ีอาคารสํานั

81 ตารางเมต

ณลมุพินีมีพืน้ที

 

2554

2555

2556

2557

2558

Q1 2559

 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจั

นกตามเกรด

สงค์สงูท่ีสดุคือ

กรดเอมีอปุสง

นกังาน 555,6

อุปสงค์พืน้ท่ีอ

8 ตารางเมตร 

ขุมวิทตอนต้น

นกังานเหลือให้

ตร บริเวณสาท

ท่ีอาคารสํานกั

-  20

จัยและท่ีปรึกษา บ ิ

ดและสถานที่

อ บริเวณสาทร

ค์สงูท่ีสดุอยูท่ี่

614 ตารางเมต

อาคารสํานักง

 ณ ไตรมาส 1

น มีอตัราการ

ห้เช่าเพียง 138

ทร/สีลม มีพืน้

กงานเหลือให้เ

0,000 4

อปุ

 

ริษัท ไนท์แฟรงค์ ช

ตัง้ 

ร/สีลม โดยมีอ

 641,887 ตา

ตร ส่วนบริเวณ

งานท่ี 98,267

 ปี 2559 อยา่

เช่าเฉล่ียสูงสุ

8,150 ตารางเ

นท่ีอาคารสํานั

เช่า 30,304 ต

45,88

39,373 

50

45,87

0,000 6

สงคเ์พ่ิมขึน้ต่อ

ชาร์เตอร์ (ประเทศ

อปุสงค์รวมท่ี 

รางเมตร รอง

ณท่ีมีอปุสงค์อ

7  ตารางเมต

างไรก็ดีอตัราก

ดอยู่ท่ีร้อยละ

เมตร โดยบริเว

นกังานว่างให้เ

ารางเมตร  

83 

0,408 

72 

60,000 8

อปี

ศไทย) จํากัด 

1,197,501 ต

ลงมาคือเกรด

อาคารสํานกัง

ร ส่วนเกรดบี

การเช่าพืน้ท่ีอ

ะ 96.6 ปัจจุบั

วณสขุมุวิทตอ

เช่าสงูสดุอยู่ท่ี

76,756 

82,758

80,000  
 

ารางเมตร โด

ดบีบริเวณสาท

านต่ําท่ีสดุ คือ

บีมีอุปสงค์พืน้

าคารสํานกังา

นัในบริเวณศู

อนต้น มีพืน้ท่ีว

 101,365 ตา

8 

100,000

 

131 

ดยอปุสงค์

ทร/สีลม มี

อ บริเวณ

นท่ีอาคาร

านเกรดเอ

ศนูย์กลาง

ว่างให้เช่า

ารางเมตร 



 

 

ที

 
อ

 

 ตารางแส

ปี 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

ไตรมาส 1 ปี 

ที่มา: ฝ่ายวิจัยและที่ปรึ

 
อาคารสํานกังานเ

เกรดบีในบริเวณล

 

สดงอุปทาน  อุป

อุป
412
439
439
439
439
439

2559 488

รึกษา บริษัท ไนท์แฟรงค

เกรดเอที่อยูใ่นบริ

ลมุพินีที่ไมม่ีพืน้ที่อ

สงค์ และ อัตรา

ทาน อุป
2,914 348
9,914 367
9,914 386
9,914 402
9,914 417
9,914 425
8,009 468

ค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไท

เวณลมุพินีที่ไมม่ีพื

อาคารสํานกังานว

 
าเช่า อาคารสาํนั

เกรดเอ  
ปสงค์ อัต
8,792 8
7,253 8
6,284 8
2,993 9
7,046 9
5,047 9
8,420 9

ทย) จํากัด 

พืน้ที่วา่งให้เช่า คือ

วา่ง มีหลายอาคาร

ักงานบริเวณลุม

ตราเช่า พื
4.5% 
3.5% 
7.8% 
1.6% 
4.8% 
6.6% 
6.0% 

อ อาคารปาร์คเวน

ร เช่น อาคารคิวเฮ้

มพนิีจาํแนกตาม
ลุมพนิี 

พืน้ท ี่ ว่าง 
64,123 
72,661 
53,631 
36,922 
22,868 
14,867 
19,589 

นเจอร์  สยามทาว

ฮ้าส์เพลินจิต อาค

 
เกรด ปี 2553 -ไ
 

อุปทาน 
294,580 
294,580 
294,580 
294,580 
294,580 
294,580 
294,580 

เวอร์ ดิออฟฟิตแอ

คารมณียาเซ็นเตอ

ไตรมาส 1 ปี 255

เกรด
อุปสงค์ 
265,703 
262,537 
262,308 
282,639 
281,235 
284,502 
283,865 

อทเซ็นทรัลเวิร์ล แ

ร์ อาคารอมัรินทร์

59 (หน่วย: ตารา

บ  ี
อัตราเช่า 

90.2% 
89.1% 
89.0% 
95.9% 
95.5% 
96.6% 
96.4% 

และอาคารจีพีเอฟ 

ร์ทาวเวอร์ เป็นต้น 
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างเมตร) 

พืน้ท ี่ ว่าง 
28,377 
31,414 
28,492 
16,519 
18,058 
14,883 
10,715 

 สว่นอาคาร

   



 

 
ต

ที

 

 

 ตารา
ตารางเมตร)

เกรดเอ 
ดอิอฟฟิตแอท
ออลซีซนั ซีอา
เอฟวายไอ เซน็
แอทธินี ทาวเว
สยามทาวเวอร
ออลซีซนั แคป
ออลซีซนั เอ็มไ
ปาร์คเวนเจอร์
จีพีเอฟ 
สนิธรทาวเวอร์
ต้นสนทาวเวอ
เวฟเพลส 
สนิธรทาวเวอร์
เมอร์คิวร่ี ทาว
เกรดบี 
มณียาเซน็เตอ
เพลนิจิตทาวเว
อมัรินทาวเวอร์
วานิสสาทาวเว
รีเจ้นเฮ้าส์ 
สนิธรทาวเวอร์
มหาทนุพลาซา่
เอสจีทาวเวอร์
เค่ืยนหงวน 2 
เพรสซิเด้นทาว
อลัมาลงิค์ 
มิลเลเน่ียมทาว
208วิทย ุ
อาคารโกลเด้น
อินโดซูเอะ 
ควิเฮ้าส์เพลนิจิ
ปิยะเพลสหลงั
เค่ืยนหงวน 1 
เอเวอร์กรีน เพ
ต้นสนบวิดิง้ 
รวม 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยแล

างแสดงอุปท
) 

เซน็ทรัลเวิร์ล 
ร์ซี 
นเตอร์ 
วอร์ 
ร์ 
ปปิตอล 
ไทย 
ร์ 

ร์ 3 
ร์ 

ร์ 2 
เวอร์ 

อร์ 
วอร์ 
ร์ 
วอร์ 

ร์1 
า 
ร์ 

วเวอร์ 

วเวอร์ 

นแลนด์ 

จิต 
งสวน 

พลส 

ละท่ีปรึกษา บริษัท

 

ทาน อุปสงค์

 

 

 
ท ไนท์แฟรงค์ ชาร์

ค์ และ อัตรา

2547 
2544 
2559 
2550 
2541 
2544 
2544 
2554 
2535 
2536 
2541 
2539 
2536 
2541 

2541 
2536 
2527 
2535 
2535 
2535 
2527 
2536 
2535 
2541 
2534 
2536 
2536 
2544 
2537 
2541 
2549 
2515 
2543 
2541 

ร์เตอร์ (ประเทศไท

 
าเช่า รายอา

บริเวณลุมพนิี
488,0
80,0
64,7
48,0
46,3
32,1
30,7
30,0
27,0
25,6
25,4
22,0
20,0
18,0
17,8

294,5
34,0
32,0
19,2
19,0
17,3
15,0
15,0
14,9
14,0
13,1
12,7
12,4
12,4
11,6
11,0
10,8
9,0
8,4
7,0
5,4
782,5

ทย) จํากัด 

คารบริเวณล

นี 
009 
000 
700 
095 
340 
139 
750 
000 
000 
650 
438 
000 
000 
000 
897 
580 
000 
000 
292 
000 
374 
000 
000 
964 
000 
106 
700 
447 
444 
627 
000 
825 
000 
400 
000 
400 
589 

ลุมพนิี ไตรม

468,420 
79,820 
59,519 
42,933 
42,483 
32,139 
30,750 
29,185 
27,000 
25,650 
24,258 
20,249 
19,801 
16,736 
17,897 

283,865 
34,000 
31,310 
19,292 
19,000 
17,176 
15,000 
14,865 
12,275 
9,921 
13,106 
12,700 
12,237 
10,563 
11,627 
11,000 
10,825 
8,810 
8,400 
6,450 
5,307 
752,285 

มาส 1 ปี 25

19,589 
180 
5,181 
5,162 
3,857 

- 
- 

815 
- 
- 

1,180 
1,751 
199 
1,264 

- 
10,715 

- 
690 

- 
- 

198 
- 

135 
2,689 
4,079 

- 
- 

210 
1,881 

- 
- 
- 

190 
- 

550 
93 

30,304 
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59 (หน่วย: 

96.0%
99.8%
92.0%
89.3%
91.7%
100.0%
100.0%
97.3%
100.0%
100.0%
95.4%
92.0%
99.0%
93.0%
100.0%
96.4%
100.0%
97.8%
100.0%
100.0%
98.9%
100.0%
99.1%
82.0%
70.9%
100.0%
100.0%
98.3%
84.9%
100.0%
100.0%
100.0%
97.9%
100.0%
92.1%
98.3%
96.1%

 

 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 



 

ตา

ที่มา

 
อา
ไม่
ที่สุ

ารางแสดงอุปทา

ปี 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

ไตรมาส 1 ปี 25

า: ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษ

คารสํานกังานเกร
มีพืน้ที่อาคารสํานั
สดุ คือ อาคารเอไอ

 

น  อุปสงค์ และ 

อุปทา
590,2
662,2
662,2
662,2
662,2
700,7

59 700,7

ษา บริษัท ไนท์แฟรงค์ ช

รดเอที่อยูใ่นบริเวณ
นกังานวา่ง มีหลาย
อเอ สาทร ทาวเวอ

อัตราเช่า อาคา

าน อุปสง
49 490,5
49 537,6
49 572,8
49 601,4
49 613,1
49 647,6
49 641,8

ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) 

ณสาทร/สีลมที่ไม่มี
ยอาคาร เช่น อาค
อร์ เนื่องจากเป็นอ

 
รสาํนักงานบริเว

เกรดเอ 
งค์ อัตรา

558 83.1
627 81.2
822 86.5
446 90.8

14 92.6
683 92.4
887 91.6

จํากัด 

มีพืน้ที่วา่งให้เช่า คื
คารสีลมคอมเพล็ก
อาคารเพิ่งก่อสร้าง

วณสาทร /สีลมจาํ

าเช่า พืน้
1% 99
2% 124
5% 89
8% 60
6% 49
4% 53
6% 58

คือ แบงคอคซิตีท้
กซ์ อาคารซีพีทาว
งเสร็จ 

าแนกตามเกรด 
สาทร /สีลม 

นที่ ว่าง อุป
9,691 59
4,622 59

9,427 59
0,803 59
9,135 59
3,066 59
8,862 59

าวเวอร์ อบัดลุราฮิ
เวอร์ 1 เป็นต้น สว่

 
ปี 2553-ไตรมาส
 

ปทาน อุ
98,117 51
98,117 52
98,117 53
98,117 53
98,117 54
98,117 54
98,117 55

ฮิม และ อาคารจา
วนอาคารสํานกังา

ส 1 ปี 2559 (หน่

เกรดบ  ี
ปสงค์ อั

19,329 
23,150 
38,925 
33,673 
43,622 
48,760 
55,614 

ามจรุีสแควร์ สว่นอ
านในบริเวณสาทร

นวย: ตารางเมตร

อัตราเช่า 
86.8% 
87.5% 
90.1% 
89.2% 
90.9% 
91.7% 
91.3% 

อาคารเกรดบีในบ
ร/สีลม ที่มีพืน้ที่วา่

ร) 

พืน้ท ี่ ว่าง 
78,788 
74,967 
59,192 
64,444 
54,496 
49,357 
42,504 

บริเวณสาทร/สีลม 
างให้เช่าเหลือมาก
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เ

เ
อื
จ
ส
คิ
ส
อ
แ
เ
เ
ร
เ

ไ
ย
อ
ซี
ช
สี
อ
อ
ห
อ
อ
ลิ
เ
ศ
ไ
เ
อ
คิ
ศ

ตารางแ

โ
เกรดเอ 

เอ็มไพร์ทาวเวอ
อือ้จือเหลยีง 
จามจรีุสแควร์ 
สาทรสแควร์ 
ควิเฮ้าส์ลมุพินี 
สาทรซติีท้าวเวอ
อมัดลุราฮิม 
แบงคอคซตีิท้าว
เอไอเอ สาทร ท
เอเซียทาวเวอร์ 
รามาแลนด์ 
เกรดบี 

ไทยซีซีทาวเวอร์
ยไูนเตด็เซ็นเตอ
อาคารแบงคอค
ซีพีทาวเวอร์1 
ชาเตอร์สแควร์ 
สีลมคอมเพล็กซ
อาคารรัจจนากา
อาคารวรวฒัน์ 
หะรินทร 
อาคารบญุมิตร 
อมิโก้ทาวเวอร์ 
ลเิบอร์ตีส้แควร์ 
เอเซียเสริมกิจ 
ศาลาแอทสาทร
ไทยวา1 

เศรษฐีวนัทาวเว
อาคารบียไูอทาว
ควิเฮ้าส์สาทร 
ศรีเฟือ้งฟุง้ทาวเ

แสดงอุปทาน

ครงการ  

ร์ 

อร์ 

วเวอร์ 
าวเวอร์ 

ร์ 
ร์ 
อินชวัแรนซ์ 

ซ์ 
าร 

 

 

ร 

วอร์ 
วเวอร์ 

เวอร์ 

น  อุปสงค์ แ

ปี

 

 

ละ อัตราเช่
(หน่ว

บริ
ท ี่เปิด 

2542 
2542 
2551 
2554 
2549 
2537 
2538 
2542 
2558 
2551 
2537 

2537 
2537 
2541 
2532 
2539 
2535 
2538 
2539 
2536 
2516 
2549 
2537 
ไมร่ะบ ุ
2552 
2529 
2536 
2536 
2536 
2516 

า รายอาคา
วย: ตารางเม
ริเวณสาทร /สีล
พ ืน้ท ี่เช่ารวม 

700,74

155,19
91,27
90,00
72,00
58,60
55,00
48,00
43,32
38,50
27,85
21,00
598,11

55,00
50,00
45,00
36,00
33,40
32,58
30,60
25,36
25,00
21,00
20,00
19,50
19,02
16,70
16,50
15,00
14,00
13,96
13,90

รบริเวณสาท
มตร ) 
ลม 

พืน้ท ี่ถ ู
49 

96 
75 
00 
00 
00 
00 
00 
28 
00 
50 
00 
17 

00 
00 
00 
00 
00 
80 
00 
66 
00 
00 
00 
00 
24 
00 
00 
00 
00 
64 
00 

ทร /สีลม ณ ไ

ถูกเช่า พ
641,887 

135,196 
85,995 
89,320 
69,085 
58,600 
52,409 
48,000 
43,328 
17,325 
21,993 
20,636 
555,614 

51,699 
42,995 
44,653 
36,000 
23,311 
32,404 
28,960 
23,926 
24,360 
21,000 
19,594 
17,909 
19,024 
15,413 
16,500 
13,112 
13,394 
13,964 
13,900 

ไตรมาส 1 ปี

พ ืน้ท ี่ว่าง 
58,862 

20,000 
5,280 

680 
2,915 

- 
2,591 

- 
- 

21,175 
5,857 

364 
42,504 

3,301 
7,005 

347 
- 

10,089 
176 

1,640 
1,440 

640 
- 

406 
1,591 

- 
1,287 

- 
1,888 

606 
- 
- 
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ปี 2559  

อ ัตราเช่า 
91.6%

87.1%
94.2%
99.2%
96.0%

100.0%
95.3%

100.0%
100.0%

45.0%
79.0%
98.3%
91.3%

94.0%
86.0%
99.2%

100.0%
69.8%
99.5%
94.6%
94.3%
97.4%

100.0%
98.0%
91.8%

100.0%
92.3%

100.0%
87.4%
95.7%

100.0%
100.0%

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เ
คิ
อ
อ
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อ
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อ
อ
ซ
อ
เ

ที

 
ต
2
 

ที
ห
ใ

 

โค
เกรดบี 
คิวเฮ้าส์คอนแ
อาคารดสุติออ
อาคารบปุผจิ

ปัญจภมิู2 
อาคารศรีเฟือ้
ปัญจภมิู1 
อาคารกมลสโุ
อาคารเคซีซี 
ซริูคเฮ้าส์ 
อาคารเกษมกิ
เดอะคริสเฮ้าส

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยแล

 
ตารางแสดง
2553-ไตรมา
 

ปี 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

ไตรมาส 1 ปี 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยแล
หมายเหตุ: อุปทา
ในบริเวณสขุมุวทิ

 

ครงการ 

แวนต์ 
อฟฟิต 
ตร 

องฟุง้ 

โกศล 

กิจ 
ส์ 
รวม 

ละท่ีปรึกษา บริษัท

อุปทาน อุป
าส 1 ปี 2559

อุปท
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5

 2559 99,5
ละท่ีปรึกษา บริษัท
นลดลง เกิดจากก
ตอนต้นพบวา่พืน้

ปีท

 

 
ท ไนท์แฟรงค์ ชาร์

ปสงค์ และ อั
9 (หน่วย: ตา

เ
าน อุปสงค์ 
10 89,702 
10 92,382 
10 97,503 
10 99,272 
10 99,240 
10 97,912 
10 98,267 
ท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
การมีอุปทานนําอ
นที่อาคารสํานกังา

บริเ
ท ี่ เปิด พื

2534 
2522 
2536 

2538 
2516 
2540 
2534 
2533 
2548 
2516 
ไมร่ะบ ุ

ร์เตอร์ (ประเทศไท

อัตราเช่า อา
ารางเมตร) 

เกรดเอ  
 อัตราเช่า 

90.1% 
92.8% 
98.0% 
99.8% 
99.7% 
98.4% 
98.8% 

ร์เตอร์ (ประเทศไท
ออกในช่วงปีน้ัน ๆ
นในบริเวณนีเ้กือ

เวณสาทร /สี
พ ืน้ท ี่เช่ารวม

598,11
13,24
13,20
12,48

10,87
9,79
8,72
7,30
6,50
5,56
5,00
2,89

1,298,86
ทย) จํากัด 

คารสาํนักงา

สุข ุม

พ ืน้ท ี่ว่าง 
9,808 
7,127 
2,007 
238 
270 

1,598 
1,243 

ทย) จํากัด 
 ๆอันเน่ืองจากมาจ
บเตม็ทัง้สิน้ หาก

ลม 
 พืน้ท ี่ถู
17 5
47 
00 
86 

75 
92 
23 
00 
00 
62 
00 
98 
66 1,1

านบริเวณสุข

มวิทตอนต้น 

อุปทาน 
98,036 
98,036 
98,036 
91,236 
91,236 
91,236 
91,236 

จากอาคารสํานักง
มีพืน้ท่ีเหลือ ก็มีพื

ถกูเช่า พื
555,614 

9,518 
13,200 
12,486 

10,255 
6,044 
8,283 
6,954 
5,109 
5,254 
4,795 
1,598 

97,501 

ขุมวิทตอนต้

เกร
อุปสงค์ 
78,416 
86,178 
90,893 
82,953 
88,228 
89,080 
85,998 

งานมีการปิดปรับ
พืน้ท่ีวา่งน้อยกวา่ 

พืน้ท ี่ ว่าง 
42,504 

3,729 
- 
- 

620 
3,748 

440 
347 

1,391 
308 
205 

1,300 
101,365 

ต้น จาํแนกต

รดบี 
อัตราเช่า 

80.0% 
87.9% 
92.7% 
90.9% 
96.7% 
97.6% 
94.3% 

บปรุง หรือเปล่ียนก
 500 ตารางเมตรต

136

อัตราเช่า 
91.3%
71.9%

100.0%
100.0%

94.3%
61.7%
95.0%
95.3%
78.6%
94.5%
95.9%
55.1%
92.2%

ามเกรด ปี 

พืน้ท ี่ว่าง 
19,620 
11,858 
7,143 
8,283 
3,008 
2,156 
5,238 

การใช้อาคาร 
ตอ่อาคาร 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เ

ต

ตารางแส

ค่าเช่

1. รา

ไตรม

เช่าเฉล่ียท่ี 8

ตารางเมตร ต

 

สดงอุปทาน

โครง

เกรดเอ 
ทแูปซิฟิคเพ
อินเตอร์เชน
เอ็กซ์เชนจ์ ท
เกรดบ ี
วนัแปซิฟิค 
คอลมัทาวเว
ไทม์สแควร์ 
เพลินจิตเซ็น

รว

ช่าอาคารสาํน

าคาค่าเช่าย้อ

มาส 1 ปี 255

02 บาท ต่อ

ต่อ เดือน  

ตาราง

ไตรมา

อุปสงค์และ

การ  

พลส 
นจ์21 
ทาวเวอร์ 

วอร์ 
 
นเตอร์ 
ม 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจัย

นักงาน  

อนหลัง 

9 ราคาค่าเช

 ตารางเมตร

แสดงราคาค

ปี 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
าส 1 ปี 2559 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัย

ะอัตราเช่า รา
บริเวณ

ปีที่
เปิด 

พ

 2537 
2551 
2549 

 2532 
2548 
2535 
2539 

 
ยและท่ีปรึกษา บริ

ช่าเสนอโดยเฉ

ร ต่อ เดือน ร

ค่าเช่าเฉลี่ยจ
(หน่วย: บา
เกรดเอ  

732 
736 
753 
823 
854 
937 

 955 

ยและท่ีปรึกษา บริ

ายอาคารบริ
ณสุข ุมวิทตอ
พืน้ท ี่เช่า
รวม 
99,510 
22,000 
41,725 
35,785 
91,236 
17,500 
33,736 
19,000 
21,000 

190,746 
ริษัท ไนท์แฟรงค์ 

ฉลี่ยพืน้ท่ีอาค

ราคาค่าเช่าป

จาํแนกตาม
าท/ตารางเม
 เกรดบี

548 
553 
575 
601 
607 
640 
648 

ริษัท ไนท์แฟรงค์ 

ริเวณสุข ุมวทิ
อนต้น 

พืน้ท ี่ถูก
เช่า 
98,267
21,820
40,754
35,693
85,998
15,510
33,736
18,760
17,992

184,265
ชาร์เตอร์ (ประเท

คารสํานกังาน

ปรับตัวเพ่ิมขึ ้

เกรด ปี 255
ตร /เดือน) 
บ  ี ค่า

ชาร์เตอร์ (ประเท

ทตอนต้น ณ

พืน้ท ี่
ว่าง 

 1,243 
 180 
 971 
 92 
 5,238 
 1,990 
 - 
 240 
 3,008 
 6,481 

ทศไทย) จํากัด 

นในบริเวณศู

น้จากปี 255

53 - ณ ไตรม

เช่าเฉลี่ย 
640 
645 
664 
712 
731 
789 
802 

ทศไทย) จํากัด 

ณ ไตรมาส 1 

อัตรา
เช่า 
98.8% 
99.2% 
97.7% 
99.7% 
94.3% 
88.6% 

100.0% 
98.7% 
85.7% 
96.6% 

ศนูย์กลางธุรกิ

53 ซึ่งอยู่ท่ี 6

มาส 1 ปี 255
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 ปี 2559 

กิจมีอตัราค่า

40 บาท ต่อ

59  

 

 

 



 

 

ต

ต

ต

ร

9

เ

(

ใ
เ
ฟิ

 

2. รา

ราคา

ตารางเมตร 

ตารางเมตร 

ตัง้อยู่บริเวณ

รองลงมาคือ 

903 บาท ตอ่

เมตร ตอ่ เดือ

ตารา

(หน่วย: บาท

 

ไ

 
ในส่วนของรา
เดือน คือ อาค
ฟิตแอทเซ็นท

 
 

าคาค่าเช่าจาํ

าค่าเช่าอาคา

ต่อ เดือน ทัง้

ต่อ เดือน ถึง

ส่ีแยกอโศก ต

เกรดเอบริเวณ

 ตารางเมตร 

อน  

างแสดงราค

ท/ตารางเมต

 

ปี 

2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 

ไตรมาส 1 ปี 

 
าคาค่าเช่าอา
คารสยามทาว
รัลเวิร์ล (1,0
 

าแนกตามสถ

ารสํานักงานเ

งนีใ้นบริเวณ

ง 2 อาคาร อั

ตดักบัรัชดาภิ

ณลมุพินี อยูที่

 ต่อ เดือน สว่

คาค่าเช่าเฉลี

ตร /เดือน) 

เ

2559 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัย

าคารสํานกังา
วเวอร์ (1,200
00) 

 

ถานที่ตัง้  

กรดเอในบริ

สุขุมวิทมีอา

นัได้แก่ อาค

ภิเษก มีระบบ

ท่ี 976 บาท ต

วนราคาคา่เช่า

ลี่ยจําแนกต

ลุมพนิี 
กรด
เอ  

เกร
บี

729 59
735 60
755 62
818 65
851 66
962 70
976 71

ยและท่ีปรึกษา บริ

านในบริเวณ
0) อาคารปาร์

เวณสขุุมวิทมี

คารสํานักงา

ารเอ็กซ์เชนจ

ขนสง่ระบบร

ต่อ ตารางเมต

า ต่ําสดุ คือ เ

ตามสถานที่

สาท
รด
ี 

เกรด
เอ 

9 734 
4 736 
0 751 
5 808 
2 840 
8 890 
5 903 

ริษัท ไนท์แฟรงค์ 

ลมุพินีท่ีมีรา
ร์คเวนเจอร์ (1

มีราคาค่าเช่า

นท่ีเสนอราค

จ์ ทาวเวอร์ แ

รางผ่าน ทัง้รถ

ตร ต่อ เดือน 

เกรดบีบริเวณ

ตัง้และเกรด

ร /สีลม 
เกรด
บี 

512 
517 
538 
550 
561 
586 
595 

ชาร์เตอร์ (ประเท

คาค่าเช่าเข้า
1,300) อาคา

าเฉลี่ยสูงท่ีสดุ

คาค่าเช่าพืน้ที

และ อาคารอิ

ถไฟฟ้า (BTS

 และ เกรดเอ

ณสาทร/สีลม อ

ด  ปี  2553 - 

สุข ุมวิทตอน
เกรด
เอ  

เก

727 5
718 5
755 6
887 6
920 6
972 6
998 6

ทศไทย) จํากัด 

าหลกั 1,000 
ารแอทธินีทาว

ด กล่าวคือ 9

ท่ีสูงกว่า 1,0

นเตอร์เชนจ์ท

S) และรถไฟใ

สาทร/สีลม มี

อยูท่ี่ 595 บา

 ณ ไตรมาส

นต้น  
กรด
บี 

582 
585 
613 
644 
643 
680 
680 

บาท ต่อ ตาร
วเวอร์ (1,100

138

998 บาท ต่อ

000 บาท ต่อ

์ทาวเวอร์ ซึ่ง

ใต้ดิน (MRT)

มีราคาค่าเช่า

ท ตอ่ ตาราง

ส 1 ปี  2559

รางเมตร ต่อ
0) และดิออฟ

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
ปี

 

 

 ตารา
ปี 2559 (หน่

 

 

างแสดงราค
นวย: บาท/ตา

บริเว

เกรดเอ 
ดอิอฟฟิตแอท
สนิธรทาวเวอร์
จีพีเอฟ 
สนิธรทาวเวอร์
ต้นสนทาวเวอ
สยามทาวเวอร
เวฟเพลส 
ออลซีซนั เอ็มไ
ออลซีซนั แคป
ปาร์คเวนเจอร์
เมอร์ควิร่ีทาวเ
ออลซีซนั ซีอา
แอทธินี ทาวเว
เอฟวายไอ เซน็
เกรดบี 

เค่ืยนหงวน 1 
อินโดซูเอะ 
เค่ืยนหงวน 2 
อลัมาลงิค์ 
ต้นสนบวิดิง้ 
สนิธรทาวเวอร์
อาคารโกลเด้น
208วิทย ุ
มณียาเซน็เตอ
มหาทนุพลาซา่
อมัรินทาวเวอร์
เพลนิจิตทาวเว

คาค่าเช่าราย
ารางเมตร /เด

ณลุมพนิี 

เซน็ทรัลเวิร์ล 
ร์ 2 

ร์ 3 
ร์ 
ร์ 

ไทย 
ปปิตอล 
ร์ 
เวอร์ 
ร์ซี 
วอร์ 
นเตอร์ 

ร์1 
นแลนด์ 

อร์ 
า 
ร์ 
วอร์ 

 

ยอาคารของ
ดือน) 

2553 

729 
850 
650 
680 
650 
700 
700 
750 
750 
750 

ไมร่ะบ ุ
670 
750 
850 

ไมร่ะบ ุ
599 

550 
600 
600 
680 
420 
650 
500 
680 
600 
500 
675 
700 

อาคารสํานั

2554 255

735 7
800 7
650 6
680 6
650 6
700 7
700 7
750 7
750 7
750 7
850 1,0
670 7
750 7
850 8

ไมร่ะบ ุ ไมร่
604 6

600 6
650 6
550 6
680 6
420 4
650 6
500 5
680 7
550 6
450 5
690 7
700 7

ักงานในบริเ

55 2556 

755 818 
750 750 
650 690 
680 680 
650 690 
730 730 
750 800 
750 780 
750 880 
750 880 
000 1,100 
750 790 
750 880 
850 990 
ระบ ุ ไมร่ะบ ุ
620 655 

600 600 
650 650 
600 550 
680 680 
450 450 
650 690 
550 580 
715 760 
600 600 
500 630 
750 750 
710 710 

เวณลุมพ ินี ี

2557 25

851 9
800 9
720 8
680 7
720 8
730 7
800 12
780 9
880 9
880 9

1,300 1,4
840 8
880 9

1050 10
ไมร่ะบ ุ ไมร่
662 7

600 6
650 6
550 6
700 7
450 4
720 7
580 6
840 8
650 7
550 6
750 9
730 7

ปี 2553 - ณ

58 
ไตรมาส
ปี 255

962 9
900 10
850 8
750 7
850 9
790 8
200 12
900 9
990 9
990 9
400 1,4
840 8
990 9
050 11
ระบ ุ 8
708 7

600 6
650 6
650 6
700 7
450 6
730 8
600 6
840 8
750 6
660 6
930 9
750 7

139

ณ ไตรมาส 1

ส 1 
9 
976 
000 
850 
750 
910 
890 
200 
900 
990 
990 
400 
880 
990 
100 
820 
715 

600 
650 
650 
780 
680 
810 
600 
850 
670 
690 
930 
750 

 

 

 



 

 

 
ใ
ต

 
 
ม

 

 
ในบริเวณสาท
ตอ่ เดือน เน่ือ

 
 ตาร
มาส 1 ปี 25

 

บริเว

เกรดบี 
ปิยะเพลสหลงั

ควิเฮ้าส์เพลนิจิ
รีเจ้นเฮ้าส์ 
เอสจีทาวเวอร์
มิลเลเน่ียมทา
เพรสซิเด้นทาว
วานิสสาทาวเว
เฉลี่ยบริเวณ

ทร/สีลม มีเพี
องจากบริเวณ

างแสดงราค
59 (หน่วย: 

บริเวณ

เกรดเอ 

แบงคอคซตีิท้า
สาทรซตีิท้าวเว
เอเซียทาวเวอร
เอ็มไพร์ทาวเว
สาทรสแควร์ 
ควิเฮ้าส์ลมุพินี
อมัดลุราฮิม 
จามจรีุสแควร์ 
อือ้จือเหลยีง 
รามาแลนด์ 
เอไอเอ สาทร 

ณลุมพนิี 

งสวน 

จิต 

ร์ 
วเวอร์ 
วเวอร์ 
วอร์ 
ลุมพนิี 

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัย

หมาย

ยงอาคารคิว
ณยงัมีพืน้ท่ีอา

คาค่าเช่าราย
บาท/ตาราง

สาทร /สีลม 

าวเวอร์ 
วอร์ 
ร์ 
อร์ 

นี 

์ 

ทาวเวอร์ 

 

2553 

599 
600 

650 
500 
650 
650 
680 
500 
640 

ยและท่ีปรึกษา บริ

เหตุ: ราคาค่าเช่า

เฮ้าส์ลมุพินีอ
คารสํานกังาน

ยอาคารของ
เมตร /เดือน

2553 

734 

680 
680 
750 
675 

ไมร่ะบ ุ
850 
720 
700 
700 
850 

ไมร่ะบ ุ

2554 255

604 6
550 4

650 6
600 6
650 6
650 6
710 7
550 5
648 6

ริษัท ไนท์แฟรงค์ 

าน้ีเป็นราคาค่าเช่า

อาคารเดียวท่ี
นวา่งเยอะกว

งอาคารสําน
) 

2554 255

736 7

680 6
680 6
750 7
675 6
750 8
825 8
750 7
700 7
700 7
850 8

ไมร่ะบ ุ ไมร่

55 2556 

620 655 
470 660 

650 700 
600 600 
650 650 
650 730 
750 800 
550 650 
668 714 

ชาร์เตอร์ (ประเท

าท่ีทางอาคารเสน

ทมีราคาค่าเช่า
วา่ในบริเวณสุ

นักงานในบริ

55 2556 

751 808 

680 750 
680 750 
750 800 
675 850 
850 875 
825 900 
750 750 
750 750 
700 800 
850 850 
ระบ ุ ไมร่ะบ ุ

2557 25

662 7
700 7

680 8
650 7
650 6
650 6
870 9
600 6
733 8

ทศไทย) จํากัด 

นอเช่า 

าเข้าหลกั 1,0
สขุมุวิทตอนต้

ริเวณสาทร /

2557 25

840 8

750 7
800 8
850 8
900 9
875 9
900 1,1
800 8
825 8
800 8
900 1,1

ไมร่ะบ ุ 8

58 
ไตรมาส
ปี 255

708 7
700 5

850 8
736 6
650 6
650 6
950 9
600 6
803 8

000 บาท ต่อ
น และ บริเวณ

/สีลม ปี 255

58 
ไตรมาส
ปี 255

890 9

750 7
800 8
850 8
945 9
925 9
100 1,1
825 8
850 8
850 8
100 1,2
800 8

140

ส 1 
9 
715 
580 

850 
650 
650 
650 
950 
600 
821 

 ตารางเมตร
ณลมุพินี 

53 - ณ ไตร

ส 1 
9 
903 

750 
800 
875 
945 
960 
100 
825 
825 
850 
200 
800 

 

 

 



 

 

  

ที
ห

บริเวณ

เก
อมิโก้ทาวเวอร์
ปัญจภมูิ2 
เอเซียเสริมกิจ 
ปัญจภมูิ1 
เศรษฐีวนัทาว
อาคารบญุมิต
ไทยซีซีทาวเวอ
อาคารบียไูอท
เดอะคริสเฮ้าส์
ไทยวา1 

ซีพีทาวเวอร์1 
ชาเตอร์สแควร์
อาคารบปุผจิต
อาคารกมลสโุ
อาคารเกษมกิ
อาคารเคซีซี 
ลเิบอร์ตีส้แคว
อาคารศรีเฟือ้ง
อาคารรัจจนาก
อาคารแบงคอ
ควิเฮ้าส์คอนแ
ควิเฮ้าส์สาทร 
แอทสาทร 
อาคารดสุติออ
หะรินทร 
สีลมคอมเพลก็
ศรีเฟือ้งฟุง้ทาว
ซูริคเฮ้าส์ 
ยไูนเตด็เซ็นเต
อาคารวรวฒัน์
เฉลี่ยบริเวณ

ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยแล
หมายเหตุ: ราคาค

สาทร /สีลม 

กรดบี 
ร์ 

 

เวอร์ 
ร 
อร์ 
าวเวอร์ 
ส์ 

 
ร์ 
ตร 
กศล 
จ 

ร์ 
งฟุง้ 
การ 
คอินชวัแรนซ์ 
แวนต์ 
 

อฟฟิต 

กซ์ 
วเวอร์ 

อร์ 
น์ 
สาทร /สีลม 

ละท่ีปรึกษา บริษัท
ค่าเช่าน้ีเป็นราคา

2553 

512 
420 
420 
550 
380 
450 
400 
450 
450 
400 
500 
750 
500 
550 
450 
420 
320 
600 
500 
529 
550 
550 
600 
500 
650 
650 
680 
330 
675 
650 
480 
563 

ท ไนท์แฟรงค์ ชาร์
ค่าเช่าท่ีทางอาคา

2554 25

517 5
420 4
420 4
650 6
380 4
500 5
400 4
450 4
450 4
400 4
500 5
650 6
500 5
550 5
470 5
450 4
320 4
600 6
500 5
579 5
550 5
600 6
600 6
375 5
650 7
650 6
680 7
365 3
675 6
700 6
480 4
572 5

ร์เตอร์ (ประเทศไท
ารเสนอเช่า 

555 2556 

538 550 
450 450 
420 420 
650 600 
420 420 
500 450 
400 450 
480 490 
450 450 
400 400 
500 550 
650 650 
590 570 
550 550 
500 500 
450 550 
400 400 
650 700 
500 500 
579 579 
550 550 
600 600 
600 600 
550 590 
750 750 
650 675 
700 780 
365 365 
675 750 
670 670 
480 500 
591 615 

ทย) จํากัด 

2557 25

561 5
450 4
420 4
600 6
420 4
450 5
450 5
500 5
450 4
400 4
550 5
750 7
570 5
550 5
550 5
550 5
320 3
700 7
500 4
583 5
650 6
650 7
650 7
620 6
650 6
675 7
850 9
365 5
750 7
720 7
500 6
631 6

558 
ไตรมาส

ปี 25
586 5
450 4
420 4
620 6
450 4
500 5
500 5
530 5
475 5
450 4
550 5
750 7
570 5
580 5
550 5
550 6
326 3
700 7
450 4
583 5
650 6
700 7
750 7
650 6
650 6
750 7
900 9
500 5
750 7
765 7
600 6
668 6

141

ส 1 
559 
595 
450 
450 
600 
450 
550 
500 
550 
500 
450 
550 
750 
590 
580 
550 
650 
350 
700 
450 
583 
650 
700 
750 
680 
650 
750 
900 
500 
750 
760 
600 
678 

 

 



 

 

ใ
เ
 
 
ปี
 

 

เ

อ

2

1

2

ในส่วนของรา
เมตร ตอ่ เดือ
 
 ตารา
ปี 2559 (หน่
 

บริเว

เกรดเ
ทแูปซิฟิ

อินเตอ

เอ็กซ์เช

เกรดบี
วนัแปซิ
คอลมัท
ไทม์สแ
เพลินจิ
เฉลี่ยบ
ตอนต้

ท่ีมา: ฝ่าย ิ
หมายเหตุ:

 

3. ค่า

ราคา

เมตร ต่อ เดือ

อตัราค่าเช่าจ

2,800 บาท ต

1,839 บาท ต

2 ขึน้ไปเฉล่ีย

าคาค่าเช่าอา
อน คือ อาคาร

างแสดงราค
นวย: บาท /ตา

วณสุข ุมวิทต

เอ 
ฟิคเพลส 

อร์เชนจ์21 

ชนจ์ ทาวเวอร

บี 
ซิฟิค 
ทาวเวอร์ 
แควร์ 
จิตเซ็นเตอร์ 
บริเวณสุข ุมวิ
ต้น 
วิจัยและท่ีปรึกษา
: ราคาค่าเช่าน้ีเป็

าเช่าพ ืน้ท ี่ธ ุร

าค่าเช่าพืน้ท่ีธุ

อน โดยอตัรา

จะลดลงโดยเ

ต่อ ตารางเม

ต่อ ตารางเมต

ยท่ี 1,725 บา

าคารสํานกังา
รอินเตอร์เชนจ

คาค่าเช่าราย
ารางเมตร /เด

อนต้น 2

ร์ 

วทิ

า บริษัท ไนท์แฟร
นราคาค่าเช่าท่ีทา

รกจิค้าปลีกส

ธุรกิจค้าปลีกบ

ค่าเช่าจะอยูใ่

เฉล่ียสงูท่ีสดุ

ตร ต่อ เดือน

ตร ต่อ เดือน 

าท ต่อ ตารา

านในบริเวณ
จ์ 21 (1,025)

ยอาคารของ
ดือน) 

2553 2554

727 718
630 575

750 780

800 800

582 585
570 525
650 650
550 550
690 650

616 614

รงค์ ชาร์เตอร์ (ปร
างอาคารเสนอเช่า

สนับสนุนอา

บริเวณชัน้ G

ในช่วง 400 -

อยู่ท่ี 1,725 

น โดยบริเวณ

โดยค่าเช่าใน

งเมตร ต่อ เดื

สขุมุวิทตอน
)  และ อาคา

อาคารสาํนัก

4 2555 2

8 755 
5 600 

0 790 

0 875 

5 613 
5 550 
0 650 
0 600 
0 650 

4 646 

ระเทศไทย) จํากัด
า 

คารสาํนักงา

G มีระดบัราค

- 3,050 บาท 

บาท ต่อ ตาร

ณลุมพินีเป็นบ

นชัน้ G เฉล่ีย

ดือน รองลงม

ต้นท่ีมีราคาค
รเอ็กซ์เชนจ์ ท

กงานในสุข ุม

2556 2557

887 920
680 680

980 980

1,00
0 

1,10
0

644 643
650 650
650 650
600 600
676 670

736 751

ด 

าน 

คาค่าเช่าสงูที

 ต่อ ตารางเม

รางเมตร ต่อ 

บริเวณท่ีมีอัต

ยอยู ่1,953 บ

มาคือ บริเวณ

ค่าเช่าเข้าหลั
ทาวเวอร์ (1,2

มวิทตอนต้น

7 2558 
ไ

0 972 
0 740 

0 
1,02

5 
0
0 

1,15
0 

3 680 
0 650 
0 650 
0 650 
0 750 

1 789 

ท่ีสดุ เฉล่ียอยู่

มตร ต่อ เดือน

 เดือน โดยช่

ราค่าเช่าพืน้

าท ต่อ ตารา

ณสาทร/สีลม

กั 1,000 บาท
200) 

น  ปี 2553-ณ

ไตรมาส 
1 ปี 
2559 
998 
770 

1,025 

1,200 

680 
650 
650 
650 
750 

799 

ท่ี 1,953 บาท

น ส่วนบริเวณ

วงราคาค่าเช

นท่ีค่าปลีกสูงท

งเมตร ต่อ เดื

 มีอตัราค่าเช
142

ท ต่อ ตาราง

ณ ไตรมาส 1

ท ต่อ ตาราง

ณชัน้ 2 ขึน้ไป

ช่าอยู่ท่ี 300-

ท่ีสุด เฉลี่ยท่ี

ดือน และ ชัน้

ช่าเฉล่ียอยู่ท่ี

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1

เ

เ

ต

ปี
2
ที
ท

1,288 บาท ต

เฉล่ียอยู่ท่ี 1,

เมตร ต่อ เดือ

ตอ่ ตารางเมต

ตารา

สถานที่

สาทร/สลี
ลมุพนีิ 
พระราม 
พระราม 
สขุมุวิท 
รัชดาภิเษ
พระราม 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจ
หมายเหตุ: ร

 
ในไต

ปี 2558 อยา่ง
2558 นีมี้การ
ท่ีสุดคือทําเล
ทําเลบนถนน

 
 
 

ตอ่ ตารางเมต

175 บาท ต่อ

อน บริเวณท่ีมี

ตร ตอ่เดือน 

างแสดงราคา

ตีัง้ 
ราคาค่
เช่า 
เฉลี่ย
ต ํ่าสุด

ลม 600 
855 

 4 610 
 3 400 

760 
ษก/
 9 

710 

จัยและท่ีปรึกษา 
ราคาค่าเช่าน้ีเป็น

 
ตรมาส 1 ปี 2
งไรก็ตาม ราค
รปรับตวัเพ่ิมขึ
ลบนถนนสาท
นสขุมุวิทเพ่ิมขึ

ตร ต่อ เดือน โ

อ ตารางเมตร

มีอตัราค่าเช่า

าค่าเช่าพ ืน้ท ี

ช ัน้G 
คา ราคาค่า

เช่า 

ด 
เฉลี่ย
สูงสุด 
2,200 
3,050 
2,000 
1,900 
2,400 

2,000 

บริษัท ไนท์แฟรง
นราคาค่าเช่าท่ีทาง

559 ราคาคา่
คาคา่เช่าพืน้ที
ขึน้จากปีก่อน
ทร/สีลมเพ่ิมขึ
ขึน้ร้อยละ 4.3

โดยชัน้ G เฉลี

ร ต่อ เดือน บ

าเฉล่ียต่ําสุดอ

ที่ธ ุรกิจค้าปลี

(หน่วย: บา

า ราคาค่า
เช่า 

 
เฉลี่ย 

 1,400 
 1,953 
 1,305 
 1,150 
 1,580 

 1,355 

ค์ ชาร์เตอร์ (ประ
งอาคารเสนอเช่า 

าเช่าพืน้ท่ีธุรกิ
ท่ีธุรกิจค้าปลี
นประมาณร้อ
ขึน้ร้อยละ 5.
3 ตามลําดบั 

ล่ียอยูท่ี่ 1,40

บริเวณสขุุมวิท

อยู่บริเวณถน

ลีกสนับสนุน

าท/ตารางเม

า ราคาค่า
เช่า 
เฉลี่ย
ตํ่าสุด 
450 
650 
420 
300 
750 

410 

ะเทศไทย) จํากัด 
 

กิจค้าปลีกสนั
กสนบัสนนุอ
ยละ 1 ถึง 5 
4 ตามมาด้ว

00 บาท ต่อ ต

ท มีอตัราค่า

นนพระราม 3

นอาคารสาํนั

ตร /เดือน) 

ชัน้  2 ข ึน้ไป
ราคาค่า
เช่า 
เฉลี่ย
สูงสุด 
1,900 
2,800 
1,600 
1,600 
1,200 

1,800 

บัสนนุอาคาร
าคารสํานกังา
หรือร้อยละ 3
ยทําเลบริเวณ

ตารางเมตร ต่

เช่าเฉล่ียอยู่ที

3 มีอตัราค่าเช

ักงาน ณ ไต

ป 
ราคาค่า
เช่า 

เฉลี่ย 

1,175 
1,725 
1,010 
950 
975 

1,105 

รสํานกังาน นั
านมีการปรับ
3.3 โดยเฉล่ีย
ณพระราม 4

ต่อ เดือน และ

ท่ี 1,278 บาท

ช่าเฉล่ียอยู่ท่ี

รมาส 1 ปี 2

ราคา 
ค่าเช่า
เฉลี่ย 
พืน้ท ี่ค้า
ปลีก 
1,288 
1,839 
1,158 
1,050 
1,278 

1,230 

นัน้ไม่เปล่ียนแ
ราคาเพ่ิมสงูขึ
ยทําเลท่ีมีการ
4 เพ่ิมขึน้ร้อย
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ะ ชัน้ 2 ขึน้ไป

ท ต่ อ ตาราง

 1,050 บาท

2559  

แปลงจากสิน้
ขึน้ทกุปี ในปี
รขึน้ค่าเช่าสงู
ละ 5.0 และ

 

 

 

 

 



 

 

ห

 

 

ตารางแสด

ส

พ
พ

รัชดาภิ
ท่ีมา: ฝ่ายวิจ

หมายเหตุ: ร

 
  

of Of

ที

หมายเหตุ: ท่ีมาข

 

 

ดงราคาค่าเช

ทาํเล 

สาทร/สีลม 
ลมุพินี 

พระราม 4 
พระราม 3 
สขุมุวิท 

ภิเษก/พระราม
จัยและท่ีปรึกษา 

ราคาค่าเช่าน้ีเป็น

มูลค่าทนุ

ffice Building

ปี 
C

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 
ท่ีมา: ฝ่ายวิจัยแล

ของข้อมูลได้มาจา

ช่าพ ืน้ท ี่ธ ุรกิ

255

1,15
1,77
1,04
1,04
1,15

ม 9 1,14
บริษัท ไนท์แฟรง

นราคาค่าเช่าท่ีทาง

น  และอัตรา

gs in Bangk

Capital Value
ทุน) 

(บาท /ตาราง
71,428 

ไม่มีข้อมลู

89,879 

93,779 

71,839 
ละท่ีปรึกษาการพัฒ

กอาคารสํานักงา

จค้าปลีกสนั

(หน่วย: บา

5 255

58 1,1
75 1,7
47 1,0
44 1,04
58 1,1
48 1,1
ค์ ชาร์เตอร์ (ประ

งอาคารเสนอเช่า 

าผลตอบแท

kok) 

e (มูลค่า
 
งเมตร ) 

(ผ

 

ล 

 

 

 
ฒนาโครงการ บริ

นท่ีซ้ือขายในตลา

นับสนุนอาคา

าท/ตารางเม

56 25

97 1,2
89 1,7
89 1,1
44 1,0
99 1,2
67 1,1
ะเทศไทย) จํากัด 

 

นของอาคาร

Yield  
ผลตอบแทน

4.5%-6% 

5%-6.5% 

5%-6.5% 

5%-6.5% 

5.5%-7% 
รษัท ไนท์แฟรงค์ ช

าดท่ีเป็นกรรมสิทธิ

ารสาํนักงาน

ตร /เดือน) 

557 2

222 1,
798 1,
102 1,
059 1,
225 1,
189 1,

รสาํนักงานใ

น) 

เพลนิจิตเ

ไมม่ีข้อมลู

ซีพีทาวเว

เอส เจ อิน
เพลก็ซ์ 

ซนัทาวเว
ชาร์เตอร์ (ประเท

ธ์ิสมบูรณ์ หรือ Fr

น ปี 2553 - ณ

558 
ไต
ปี

,288 1
,839 1
,158 1
,050 1
,278 1
,230 1

ในกรุงเทพ  

อาคารสาํนั
ท ี่มีการซ ือ้

เซ็นเตอร์ 

ล 

วอร์1 

นฟินิท วนั บสิ

อร์ส 
ศไทย) จํากัด 

reehold 

ณ ไตรมาส 

ตรมาส1  
ป 2559 
1,288 
1,839 
1,158 
1,050 
1,278 
1,230 

(Capital Va

นักงาน 
อขาย 

สซิเนส คอม
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1 ปี 2559 

lue / Yields
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11.   ข้อมูล

- ไมมี่ 

 

12.   ข้อจาํก

 ข้อจาํ

(ก) 

(ข) 

(ค) 

(ง) 

เกี่ยวกับการ

กัดในการจัด

ากัดการจัดส

ในการจดั

อตัราดงัต

 ร้อ

 ร้อ

กร

ในกรณีที

บุคคลดัง

หลกัทรัพ

ของทรัสต

และตลา

กองทรัสต

สดัส่วนก

ได้แล้วทัง้

ท่ีมีการลง

ในกรณีที

ทรัสต์ ท

หลกัเกณ

สิทธิออก

ประโยชน

ปวงรับทร

รประกันราย

ดสรรหน่วยท

สรร  และข้อ

ดสรรหน่วยทรั

ต่อไปนี ้

อยละ 50 ของ

อยละ 50 ของ

รณีท่ีมีการแบ่

ท่ีผู้ ได้รับการจั

ังกล่าวเป็นไ

พย์และตลาดห

ต์เพ่ือการลงท

าดหลักทรัพย

ต์ และมาตรฐ

การลงทุนของ

ง้หมด เน่ืองจ

งทนุเพ่ือให้ได้

ท่ีปรากฏข้อเท็

รัสตี ผู้ จัดกา

ณฑ์ท่ีกําหนดไ

กเสียงลงคะแ

น์ตอบแทนส่

ราบและยินย

ยได้และผู้ปร

ทรัสต์ 

จาํกัดการถอื

รัสต์ให้แก่ผู้จอ

จํานวนหน่วย

งจํานวนหน่ว

งชนิดหน่วยท

จดัสรรหน่วยท

ไปตามอัตรา

หลกัทรัพย์วา่

ทนุในอสงัหาริ

ย์ว่าด้วยหลัก

ฐานการปฏิบั

งผู้ลงทนุต่างด

ากเป็นการเส

ด้มาซึง่กรรมสิ

ท็จจริงว่าบุคค

ารกองทรัสต์ 

ไว้ข้างต้น บคุ

แนนในส่วนที

วนดังกล่าวใ

อมให้ดําเนิน

ระกันรายได้

อและโอนหน

องซือ้ จะจดัส

ยทรัสต์จําหน่

วยทรัสต์จําห

ทรัสต์ 

ทรัสต์คือทรัส

าและหลักเก

ด้วยหลกัเกณ

ริมทรัพย์ และ

กเกณฑ์ เง่ือน

ตัิงานแล้วแต่

ด้าวจะต้องไม

สนอขายหน่ว

สทิธ์ิในท่ีดินต

คลใด กลุ่มบุ

 หรือผู้ลงทุน

คลดงักล่าวจ

ท่ีถือหน่วยทร

ให้เป็นของผู้ รั

นการแล้ว 

 

น่วยทรัสต์ท ี

สรรให้แก่บคุค

นายได้แล้วทัง้ห

น่ายได้แล้วทั

ตี หรือผู้จดัก

กณฑ์ท่ีกําหน

ณฑ์เก่ียวกบัก

ะประกาศสําน

นไข และวิธีก

กรณีด้วย 

ม่เกินร้อยละ 

ยทรัสต์ท่ีมีกา

ามประมวลก

คคลเดียวกนั

นต่างด้าว ถือ

จะไม่มีสิทธิใน

รัสต์เกินกว่า

รับประโยชน์ร

ท ี่เสนอขาย 

คลใดหรือกลุ่ม

หมดของกอง

ทัง้หมดของห

ารกองทรัสต์

นดในประกา

ารเป็นผู้ ก่อตัง้

นกังานคณะก

การในการให้

49 ของจํานว

ารลงทนุในอส

กฎหมายท่ีดิน

นใด ผู้จดัจําห

หน่วยทรัสต์

นการรับประโ

อัตราท่ีกําห

รายอ่ืน และถื

มบคุคลเดียว

ทรัสต์ 

หน่วยทรัสต์แต

์ ให้จดัสรรหน

าศคณะกรร

ัง้ทรัสต์และก

กรรมการกํากั

ห้ความเห็นช

วนหน่วยทรัส

สงัหาริมทรัพ

น 

หน่ายหน่วยท

์ไม่เป็นไปตา

โยชน์ตอบแท

นด โดยกอง

ถือว่าผู้ ถือหน
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วกนัได้ไม่เกิน

ต่ละชนิด ใน

น่วยทรัสต์แก่

มการกํากับ

ารเป็นทรัสตี

กบัหลกัทรัพย์

ชอบผู้ จัดการ

สต์ท่ีจําหน่าย

ย์ในลกัษณะ

รัสต์ ผู้ ก่อตัง้

ามอัตราหรือ

นและการใช้

ทรัสต์จะยก

น่วยทรัสต์ทัง้

 

 

์

 



 

 

ผ้
เ
ไ
ป
ก

 

 

(จ) 

ผู้จดัการการจ
เข้าใจ และยิน
ไว้ตามอํานาจ
ประกาศ คําส
กฎหมาย ได้ป

 

 

ผู้จดัการ

หรือบางส

 กร

ตา

 กร

โป

 ใน

รว

 ผู้จั

ตา

ปร

ก่อ

กร

ถ่ิน

หุ้น

ผล

ใน

 ผู้ จ

ข้อ

กอ

จดัจําหน่ายจ
นดีท่ีจะปฏิบตัิ
จท่ีมีตามกฎ
สั่ง ระเบียบต
ประกาศกําหน

การจดัจําหน

สว่นในกรณีดั

รณีเอกสารหรื

ามความเป็นจ

รณีผู้จดัการก

ร่งใส เช่น อา

นกรณีท่ีผู้จดัก

มกนัแล้วไมถ่ึ

จดัการการจัด

ามท่ีผู้จดัการก

ระโยชน์ต่อก

อให้เกิดปัญห

รณีท่ีผู้จองซือ้

นท่ีอยู่ในสหรั

นส่วนซึ่งจัดให

ลประโยชน์ขอ

นอนาคตของผู้

จองซือ้หน่วย

อกําหนด กฎ

องทรัสต์เอง 

ะถือว่าผู้จอง
ติตาม หรือผกู
หมายทัง้ท่ีได้
ต่างๆ ท่ีคณะ
นด ทัง้ท่ีมีอยูใ่

น่ายขอสงวนสิ

ดงัตอ่ไปนี ้

รือข้อมลูท่ีผู้จั

จริง หรือไมค่ร

ารจดัจําหน่า

าจเป็นการฟอ

การการจดัจํา

ถงึร้อยละ 75 

ดจําหน่ายอา

การจดัจําหนา่

กองทรัสต์ ห ื

หาในการบริห

อเป็นพลเมือง

รัฐอเมริกา ร

ห้มีขึน้และดํ

องกองทรัสต์ 

ผู้จดัการการจั

ยทรัสต์ท่ีมีถ่ิ

ฎระเบียบ แล

ซือ้หน่วยทรัส
กพนัตามข้อต
ด้ระบุไว้ในแบ
ะกรรมการ ก
ในปัจจบุนั แ

สิทธ์ิท่ีจะปฏิเ

จดัการการจดั

รบถ้วน 

ยเกิดข้อสงสั

อกเงิน เป็นต้น

าหน่ายเห็นว่า

ของมลูคา่เงิน

าจขอสงวนสิท

ายเห็นสมคว

รือผู้ ถือหน่ว

หารกองทรัส

งสหรัฐอเมริก

รวมถึงกองท

าเนินกิจกรรม

ผู้ ถือหน่วยทรั

จดัจําหน่ายเป็

นฐานอยู่ใน

ละภาษีต่าง

สต์ และ/หรือ
ตกลง ข้อกําหน
บบแสดงรายก
ก.ล.ต. สํานัก
ละท่ีจะได้แก้

เสธ และ/หรือ

ดจําหน่ายได้รั

ยัวา่การซือ้ห

น 

าอสงัหาริมทรั

นท่ีกองทรัสต์

ทธ์ิท่ีจะปฏิเส

ร เช่น ในกรณี

ยทรัสต์ หรือ

ต์ หรือก่อให้

า ผู้ ท่ีมีถ่ินฐา

รัพย์สินของ

มในสหรัฐอเ

รัสต์ และช่ือเสี

ป็นหลกั 

นต่างประเทศ

ๆ ท่ีเก่ียวเน่ื

ผู้ ถือหน่วยทรั
นดสญัญา ห ื
การข้อมลู แล
กงาน ก.ล.ต.
ไขเปล่ียนแป

อระงบัการจอ

รับจากผู้จอง

น่วยทรัสต์ขอ

รัพย์ท่ีกองทรั

์ระดมทนุได้ 

สธการจองซือ้

ณีท่ีผู้จดัการก

อกรณีท่ีการ

ห้เกิดผลเสียห

านอยู่ในสหรัฐ

บุคคลดังกล

มริกา เป็นต้น

สยีงหรือความ

ศ จะต้องเป็

องกับการลง

รัสต์ และ/หรือ
หรือเง่ือนไขตา่
ละ/หรือ หนัง
 และ/หรือ ห
ลง เพ่ิมเติม ใ

องซือ้หน่วยท

ซือ้หน่วยทรัส

องผู้จองซือ้หน

รัสต์จะลงทุน 

อหน่วยทรัสต์

การจดัจําหนา่

จองซือ้หน่ว

หายแก่กองท

ฐอเมริกา บคุ

ล่าว และบริษ

น ทัง้นีเ้พ่ือเป็

มรับผิดชอบท

นผู้ รับภาระ

งทุนในหน่ว

อผู้ลงทนุ ได้ท
างๆ ท่ีกองทรัส
งสือชีช้วน แล
หน่วยงานท่ีมี
ในภายหน้า 
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ทรัสต์ทัง้หมด

สต์ไม่ถกูต้อง

น่วยทรัสต์ไม่

 อาจมีมลูค่า

ต์ในบางกรณี

ายเห็นว่าเป็น

ยทรัสต์อาจ

รัสต์ หรือใน

คคลซึง่ปกติมี

ษัท หรือห้าง

ป็นการรักษา

ทางกฎหมาย

ในเร่ืองของ

ยทรัสต์ของ

ทําการศกึษา
สต์เข้าผกูพนั
ละ/หรือ ตาม
มีอํานาจตาม
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13.   นโยบ

นโยบายการจ

13.1 ผู้จดัก

ปรับป

แทน

ตอบ

กองท

หน่วย

 กําไร

(1) 

(2) 

13.2 สําหรั

กองท

ปีบัญ

พาณิ

เพ่ือใ

13.3 ในกร

หน่วย

13.4  ในกร

กองท

ายการจ่ายผ

จ่ายประโยชน์

การกองทรัส

ปรุงแล้วของร

สําหรับรอบปี

บแทนให้แก่ผู้

ทรัสต์อาจมี

ยทรัสต์ซึง่ถือ

รสทุธิท่ีปรับปร

การหกักําไ

ทรัพย์สินข

เพ่ือให้สอด

การหักด้ว

กองทรัสต์ต

ข้อมลูประจ

รับการลงทนุ

ทรัสต์เข้าลงท

ญชีของบริษัท

ณิชย์ โดยผู้จัด

ให้กองทรัสต์ส

รณีท่ีกองทรัส

ยทรัสต์ 

รณีท่ีมีการจ่

ทรัสต์จะประก

ผลประโยชน์

น์ตอบแทนขอ

ต์จะจ่ายประ

รอบปีบญัชี โ

ปีบัญชีและป

ผู้ ถือหน่วยทร

การจ่ายประ

หน่วยทรัสต์อ

รุงแล้วตามข้อ

ไรท่ียงัไม่เกิดขึ

ของกองทรัสต

ดคล้องกบัสถา

ยรายการเงิ

ตามวงเงินท่ีไ

จําปี แล้วแตก่

ทางอ้อมของ

ทนุจ่ายเงินปัน

ทท่ีกองทรัสต

ดการกองทรัส

สามารถดําเนิ

สต์ยังมียอดข

ายประโยชน

กาศจ่ายประโ

น์ตอบแทน แ

องกองทรัสต์ จ

ะโยชน์ตอบแท

ดยประโยชน์

ประโยชน์ตอบ

รัสต์ไม่เกิน 

ะโยชน์ตอบแ

อยูก่่อนมีการ

อนีใ้ห้หมายถึ

ขึน้ (unrealiz

ต์ รวมทัง้การ

านะเงินสดขอ

นสํารองเพ่ือ

ด้ระบไุว้ในแบ

กรณี 

งกองทรัสต์โด

นผลให้แก่กอง

ต์เข้าลงทุน โ

สต์อาจพิจาร

นินการจ่ายปร

ขาดทุนสะสม

น์ตอบแทนให

โยชน์ตอบแท

และข้อจาํกัด

จะเป็นไปตาม

ทนให้แก่ผู้ ถือ

์ตอบแทนท่ีจะ

บแทนระหว่า

4 ครัง้ต่อรอ

แทนเกินกว่า

เพ่ิมทนุ 

ถึงกําไรสทุธิท่ีป

zed gain) จา

รปรับปรุงด้ว

องกองทรัสต์ 

อการชําระห

บบแสดงราย

ดยการเข้าถือ

งทรัสต์เป็นจํ

โดยไม่ขัดแย้

รณาให้บริษัท

ระโยชน์ตอบแ

มอยู่ ผู้ จัดกา

ห้แก่ผู้ ถือหน่

ทนแก่ผู้ ถือหน่

ด 

มหลกัเกณฑ์ด

อหน่วยทรัสต์ไ

ะจ่ายให้แก่ผู้ ถื

างกาล (ถ้ามี)

บปีบัญชี เว้

า 4 ครัง้ต่อรอ

ปรับปรุงด้วย

ากการประเมิ

วยรายการอ่ืน

 

นีเ้งินกู้ ยืมห ื

การข้อมลูแล

หุ้นนัน้ ผู้จดัก

านวนไม่น้อย

ย้งกับบทบัญ

ทท่ีกองทรัสต์

แทนได้ตามคว

ารกองทรัสต์จ

น่วยทรัสต์ใน

น่วยทรัสต์และ

ดงัต่อไปนี ้

ไม่น้อยกว่าร้อ

ถือหน่วยทรัส

) ผู้จัดการกอ

ว้นแต่กรณีท่ี

อบปีบัญชีได้

รายการดงัตอ่

มินค่าหรือการ

นตามแนวทา

รือภาระผูกพ

ละหนงัสือชีช้ว

การกองทรัสต

ยกวา่ร้อยละ 9

ญญัติแห่งประ

ต์เข้าลงทุนจ่า

วามเหมาะสม

จะไม่จ่ายปร

แต่ละรอบระ

ะปิดสมดุทะเบ

อยละ 90 ขอ

สต์นัน้ได้แก่ปร

องทรัสต์จะจ่า

กองทรัสต์มี

ด้เพ่ือประโย

อไปนี ้

รสอบทานกา

างของสํานัก

พันจากการกู้

วนหรือแบบแ

ต์จะดําเนินกา

90 ของกําไรส

ะมวลกฎหม

ายเงินปันผล

ม 

ระโยชน์ตอบ

ะยะเวลาบัญ

บียนผู้ ถือหน่ว
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องกําไรสทุธิท่ี

ระโยชน์ตอบ

ายประโยชน์

การเพ่ิมทุน

ชน์ของผู้ ถือ

ารประเมินค่า

กงาน ก.ล.ต.

กู้ ยืมเงินของ

แสดงรายการ

ารให้บริษัทท่ี

สทุธิของรอบ

มายแพ่งและ

ระหว่างกาล

แทนแก่ผู้ ถือ

ญชี ผู้ จัดการ

วยทรัสต์เพ่ือ
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ระบชืุ

ให้แก

(1) 

(2) 

ช่ือผู้ ถือหน่วย

ก่ผู้ ถือหน่วยท

ในกรณีเป็น

จ่ายประโย

ปีบญัชี โด

กําหนดสิท ิ

ในกรณีเป็น

จ่ายประโย

การจ่ายจ่า

ทะเบียนผู้ ถื

ทัง้นี ้ในกร

ผู้จดัการกอ

หากผู้ จัดก

ระยะเวลาท

กองทรัสต์

ผู้จดัการกอ

เงื่อนไขเพ ิ

ในการพิจา

ขึน้อยู่กับด

หน่วยทรัสต

สิทธ์ิท่ีจะไม

จ่ายรวมกบั

สําหรับนโย

ตามท่ีระบุไ

ยทรัสต์ท่ีมีสทิธิ

ทรัสต์ภายในกํ

นประโยชน์ตอ

ชน์ตอบแทน

ยจะจ่ายภาย

ธิผู้ ถือหน่วยท

นประโยชน์ต

ชน์ตอบแทน

ายประโยชน์

ถือหน่วยทรัส

รณีท่ีผู้จัดการ

องทรัสต์จะแจ้

การกองทรัส

ท่ีได้ประกาศ

์จะชําระดอก

องทรัสต์จ่ายป

พิ่มเตมิ 

ารณาจ่ายประ

ดุลยพินิจขอ

ต์ระหวา่งรอบ

ม่จ่ายประโยช

บประโยชน์ตอ

ยบายการจ่า

ไว้ในสญัญา

ธิได้รับประโย

กําหนดเวลาดั

อบแทนสําหรั

สําหรับรอบปี

ยในระยะเวล

ทรัสต์ท่ีมีสทิธิ

อบแทนระหว

ระหวา่งกาลใ

ตอบแทนนัน้

ต์เพ่ือกําหนด

รกองทรัสต์ไม

จ้งให้สํานกังา

สต์ไม่สามาร

ศกําหนดอนัเนื

กเบีย้ในอัตรา

ประโยชน์ตอบ

ะโยชน์ตอบแท

องผู้ จัดการก

บไตรมาสใดมี

ชน์ตอบแทน

อบแทนท่ีจะใ

ายประโยชน์ต

ก่อตัง้ทรัสต์ 

ยชน์ตอบแทน

ดงัตอ่ไปนี ้ 

รับรอบปีบญั ี

ปีบญัชี (Year-

าไม่เกิน 30 ว

ธิได้รับประโยช

ว่างกาล (Inte

ใน 90 วนันบั

น โดยจะจ่าย

ดสทิธิผู้ ถือหน่

ม่สามารถจ่าย

าน ก.ล.ต. แล

ถจ่ายประโย

น่ืองมาจากค

าร้อยละ 7.5

บแทนให้กบัผู้

ทนระหวา่งกา

กองทรัสต์ ซึ่

มีมลูคา่ตํ่ากวา่

นในครัง้นัน้ แ

ห้มีการจ่ายใน

ตอบแทนดังก

 เว้นแต่ กรณี

น และจะดําเนิ

ชี (Year-End

-End Distrib

วนันับแต่วนัปิ

ชน์ตอบแทน 

erim Distrib

แต่วนัสดุท้าย

ภายในระยะ

นวยทรัสต์ท่ีมีสิ

ยประโยชน์ต

ละผู้ ถือหน่วยท

ยชน์ตอบแท

ความผิดพลา

5 ต่อปีนับแต

ผู้ ถือหน่วยทรัส

าล การกําหน

งหากประโย

าหรือเท่ากบั 

ละให้สะสมป

นงวดถดัไป 

กล่าว ผู้ จัดก

ณีท่ีสํานักงาน 

นินการจ่ายปร

d Distributio

bution) ภายใน

ปิดสมดุทะเบี

bution) (หาก

ยของไตรมาส

ะเวลาไม่เกิน 

สทิธิได้รับประ

ตอบแทนได้ภ

ทรัสต์ทราบเป็

ทนให้กับผู้ ถือ

ดของผู้จัดกา

ต่วันท่ีครบกํา

สต์ 

นดอตัราการจ

ยชน์ตอบแท

0.10 บาท ผู้จ

ประโยชน์ตอ

การกองทรัสต

 ก.ล.ต. และ

ระโยชน์ตอบแ

on) ผู้จดัการก

น 90 วนันบัแ

บียนผู้ ถือหน่ว

กมี) ผู้จดัการก

สสําหรับไตรม

 30 วันนับแต

ะโยชน์ตอบแท

ายในระยะเว

ป็นลายลกัษณ

อหน่วยทรัส

ารกองทรัสต์เ

าหนดเวลานั ้

จ่ายประโยชน์

ทนท่ีจะประก

จดัการกองทร

บแทนดังกล่

ต์จะดําเนินก

ะ/หรือหน่วยง
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แทนดงักลา่ว

กองทรัสต์จะ

แตว่นัสิน้รอบ

วยทรัสต์เพ่ือ

กองทรัสต์จะ

มาสล่าสดุท่ีมี

ต่วนัปิดสมุด

ทน  

วลาดงักล่าว

ณ์อกัษร และ

ต์ได้ภายใน

เอง ผู้จดัการ

ัน้จนถึงวันท่ี

น์ตอบแทนจะ

กาศจ่ายต่อ

รัสต์ขอสงวน

าวเพ่ือนําไป

ารให้เป็นไป

งานอ่ืนใดท่ีมี
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1

1

13.5  ผู้ ถือห

ผู้ ถือห

สิทธิไ

มีบคุ

ก.ล.

หน่วย

13.6 ผู้ จัด

กําหน

เผยแ

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

13.7 ผู้จดั

ตอบ

มายั

หน่วย

13.8 ผู้จดัก

หน่ว

หรือน

อํานาจตาม

หรือ ผ่อนผั

หน่วยทรัสต์ที

หน่วยทรัสต์ข

ได้รับประโยช

คลใดหรือกล

ต. กําหนด บุ

ยทรัสต์เกินก

การกองทรัส

นดสิทธิผู้ ถือ

แพร่ข้อมลูของ

ส่งหนงัสือแ

วนัปิดสมดุ

ทําการปิดป

ผ่านเว็บไซ

ประกาศใน

การกองทรัส

แทนท่ีจ่ายให้

ังผู้ จัดการกอ

ยทรัสต์ 

การกองทรัสต

ยทรัสต์ และ

นําเงินฝากเข้

มกฎหมาย ได

ผนัเป็นอยา่งอ่ื

ท่ีมีสทิธิได้รับป

ของกองทรัสต์

ชน์ตอบแทน ต

ลุ่มบคุคลเดีย

บคุคลหรือกลุ่

วา่อตัราท่ีประ

สต์จะประกาศ

หน่วยทรัสต์

งตลาดหลกัท

แจ้งผู้ ถือหน่ว

ทะเบียนผู้ ถือ

ประกาศไว้ใน

ต์ของผู้จดักา

นหนงัสือพิมพ์

ต์จะดําเนินก

ห้แก่ผู้ ถือหน่ว

องทรัสต์เพ่ือ

ต์จะดําเนินกา

ส่งทางไปรษ

้าบญัชีเงินฝา

ด้มีการแก้ไข

อ่ืน ผู้จดัการก

ประโยชน์ตอบ

ต์ ณ วนัปิดสม

ตามสดัสว่นก

วกนัใดถือหน

มบุคคลเดียว

ะกาศคณะกร

ศการจ่ายปร

์ท่ีมีสิทธิได้รับ

ทรัพย์ และอา

วยทรัสต์ท่ีมีช่ื

อหน่วยทรัสต์ 

นท่ีเปิดเผย ณ

ารกองทรัสต์ ห

พ์อยา่งน้อย 1 

การให้มีการหั

วยทรัสต์แต่ล

อดําเนินการเ

ารให้มีการจ่า

ษณีย์ลงทะเบี

ากของผู้ ถือห

เปล่ียนแปลง

องทรัสต์จะดํ

บแทนต้องเป็

มดุทะเบียนผู้ ถื

การถือหน่วยท

น่วยทรัสต์ขอ

วกนันัน้จะไม่

รรมการ ก.ล.

ระโยชน์ตอบ

บประโยชน์ต

จประกาศโดย

ช่ือปรากฏอยู่ใ

์ หรือ 

 ท่ีทําการทกุแ

หรือ 

 ฉบบั 

หักภาษี ณ ท่ี

ะประเภท เว้

เป็นอย่างอ่ืน

ายประโยชน์ต

ยนตามท่ีอยู่

หน่วยทรัสต์ตา

ง เพ่ิมเติม ปร

ดําเนินการให้เ

นผู้ ถือหน่วยท

ถือหน่วยทรัส

ทรัสต์ของผู้ ถือ

งกองทรัสต์เกิ

ม่มีสิทธิได้รับป

ต. กําหนด 

แทน ณ วันปิ

ตอบแทน แล

ยวิธีใดวิธีหนึง่

ในสมดุทะเบี

แห่งของผู้จดัก

จ่ายในอตัรา

นแต่ผู้ ถือหน่

น ภายใน 3 วั

ตอบแทนเป็น

ท่ีผู้ ถือหน่วย

ามท่ีแจ้งไว้ โ

ระกาศ กําหน

เป็นไปตามนัน้

ทรัสต์ท่ีมีช่ือป

สต์เพ่ือกําหนด

อหน่วยทรัสต์

กินกว่าอตัรา

ประโยชน์ตอ

ปิดสมุดทะเบี

ะอตัราประโย

งดงัต่อไปนีด้้

บียนผู้ ถือหน่ว

การกองทรัสต

ตามท่ีกฎหม

นวยทรัสต์จะแ

วันนับตัง้แต่ว

เช็คขีดคร่อมเ

ทรัสต์ระบุไว้

ดยค่าธรรมเนี

นด สัง่การ เห็

ัน้ 

ปรากฏอยู่ในส

ดสทิธิผู้ ถือหน

ต์แต่ละราย ห

ท่ีประกาศคณ

บแทนเฉพาะ

บียนผู้ ถือหน่ว

ยชน์ตอบแท

วย 

ยทรัสต์ของก

ต์ หรือ 

มายกําหนดข

แจ้งเป็นลายล

วันปิดสมุดท

เฉพาะสัง่จ่าย

ในใบจองซือ้

นียมและค่าใ
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ห็นชอบ และ/

สมดุทะเบียน

น่วยทรัสต์ท่ีมี

ากปรากฏว่า

ณะกรรมการ

ะในส่วนท่ีถือ

วยทรัสต์เพ่ือ

นผ่านระบบ

กองทรัสต์ ณ

องประโยชน์

ลกัษณ์อกัษร

ทะเบียนผู้ ถือ

ยในนามผู้ ถือ

อหน่วยทรัสต์

ใช้จ่ายในการ
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จ่ายป

การโ

13.9 ผู้ ถือห

การอ

แทน

ต่างป

คา่ใช้

13.10 ในกรณี
กฎหมาย ให้เ ิ
ดงักลา่วไปใช้

14.  ค่าใช้จ

ค่าธรรมเนีย

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

 คา่ธรรมเนี

ทัง้หมดท่ีเ

ของกองท

คา่ธรรมเนี

ทัง้หมดท่ีจ

เพ่ิมทนุหรื

ไปซึง่ทรัพ

ประโยชน์ตอ

โอนเงิน คา่ธร

หน่วยทรัสต์จ

ออกเช็คสัง่จา่

นไปยังต่างป

ประเทศ รวม

ช้จ่ายดงักลา่ว

ณีท่ีผู้ ถือหน่วย
เงินดงักลา่วต
ช้เพ่ือการอ่ืนใ

จ่ายที่เรียกเก

ยมและค่าใช้

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

นียมและค่าใช้

เป็นรายจ่ายป

รัสต์ ซึง่ไมร่ว

นียมและค่าใช้

จ่ายรายครัง้ เ

รือได้มาหรือจํ

ย์สนิหลกั 

บแทนท่ีเกิดขึ

รรมเนียมในก

จะเป็นผู้ รับภา

าย หรือการโอ

ระเทศ หรือ

มถึงภาระคว

วจากจํานวนเ ิ

ยทรัสต์ไม่ใช้สิ
ตกเป็นกรรมสิ
ดนอกจากเพ่ื

ก็บจากกองท

จ่ายที่เรียกเ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ช้จ่าย

ประจํา

มถงึ

ช้จ่าย

เมื่อมีการ

จําหนา่ย

ขึน้สําหรับกา

ารออกเช็ค ก

าระค่าธรรมเนี

อนเงินไปยงับั

ค่าธรรมเนีย

วามเส่ียงจาก

เงินท่ีจะสง่จ่า

สทิธิขอรับประ
สทิธ์ิของกองท
อประโยชน์ข

ทรัสต์  

เกบ็จากกอง

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ไมเ่กิน 20

ารจ่ายประโย

กองทรัสต์จะเป

นียมและ/หรือ

ญัชีธนาคารที

ยมและ/หรือ 

กอัตราแลกเ

ายให้ผู้ ถือหน่ว

ะโยชน์ตอบแท
ทรัสต์ โดยผู้จั
องกองทรัสต์

ทรัสต์ 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

0%  

ชน์ตอบแทน

ป็นผู้ รับผิดชอ

อ ค่าใช้จ่าย สํ

ท่ีตัง้อยูน่อกป

 ค่าใช้จ่ายท่ี

ปล่ียน (ถ้ามี

วยทรัสต์  

ทนจํานวนใด
ดัการกองทรัส
์ 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

 

นในประเทศไท

อบ  

สําหรับการจ่า

ประเทศไทยห ื

ท่ีเกิดขึน้จาก

มี) โดยจะหัก

ดภายในอายคุ
ัสต์จะไม่นําป

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ทย เช่น ค่าธ

ายประโยชน์ต

รือการจ่ายปร

การแลกเปลี

กค่าธรรมเนีย

ความใช้สิทธิเ ี
ประโยชน์ตอบ

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ยมและ/หรือ

เรียกร้องตาม
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ค



 

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

 คา่ธรรมเนี

ทัง้หมดท่ีจ

เพ่ิมทนุหรื

ไปซึง่ทรัพ

คา่ธรรมเนียม

 คา่ธรรมเนี

กองทรัสต์

 

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

นียมและค่าใช้

จ่ายรายครัง้ เ

รือได้มาหรือจํ

ย์สนิหลกั 

มและคา่ใช้จา่

นียมผู้จดัการ

ต์ 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ช้จ่าย

เมื่อมีการ

จําหนา่ย

ายทัง้หมด 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ไมเ่กิน 10

 

2.0%

0.75%

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

0% 

 อัต

0.4

รว

ต้อ

บา

% ค่า

(In

ขอ

ทรั

ลง

กา

โด

จดั

ดงั

กร

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

 

 

ตราพืน้ฐาน:

45% ของมลู

มของกองทรั

องไมน้่อยกวา่

าทตอ่ปี 

าธรรมเนียม

ncentive): ไม

องรายได้สทุธิ

รัพย์สนิท่ีกองท

งทนุ ก่อนหกัค

ารบริหารจดัก

ยผู้จดัการกอ

ดเก็บคา่ธรรม

งกลา่วในรอบ

รณีท่ีปรากฏว่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

 ไมเ่กิน 

คา่ทรัพย์สิน

ัสต์แตท่ัง้นี ้

า 26 ล้าน

พเิศษ 

มเ่กิน 2.5% 

จาก

ทรัสต์เข้า

คา่ใช้จ่ายใน

การกองทรัสต์

องทรัสต์จะไม่

เนียมพิเศษ

บปีใดๆ ใน

ากําไรสทุธิ

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

 

 

รายเดือน 

์ 

รายเดือน 
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ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

 

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

หลั

กอ

พิเ

จํา

คา่

เรีย

ยจริง ค่า

ได้

ทรั

กอ

1. 

ได้

กอ

ขา

ปร

2%

ท่ีไ

2. 

จํา

ขอ

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ลงัปรับปรุงแล้

องทรัสต์ก่อนค

เศษของรอบปี

านวนน้อยกวา่

าธรรมเนียมพิ

ยกเก็บ 

าธรรมเนียม

ด้มาหรือจาํห

รัพย์สินหลัก

องทรัสต์: 

 ค่าธรรมเนียม

มาซึง่ทรัพย์สิ

องทรัสต์ภายห

ายหน่วยทรัสต

ระชาชนครัง้แ

% ของมลูค่าท

ได้มา 

 ค่าธรรมเนียม

าหน่ายไปซึง่ท

องกองทรัสต์: 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ล้วของ

คา่ธรรมเนียม

ปีนัน้ๆ มี

า

พเิศษท่ีจะ

ในการ

หน่ายไปซึ่ง

ของ

มในการ

สนิหลกัของ

หลงัการเสนอ

ต์ต่อ

แรก: ไมเ่กิน 

ทรัพย์สินหลกั

มในการ

ทรัพย์สินหลกั

 ไมเ่กิน 2% 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

ม

อ

ก

กรณีเพ่ิมท

ได้มาหรือ

จําหน่ายไ

ทรัพย์สนิห

152

ละ

ลาที่

ก ็บ 

ทนุ 

อ

ไปซึง่

หลกั 

 

 



 

 







 

ค

ผ

ค

บ

 

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

 คา่ธรรมเนี

รักษาทรัพ

 คา่ธรรมเนี

อสงัหาริม

 คา่ธรรมเนี

 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ

ผลประโยชน์ข

คา่ใช้จ่ายในก

บริษัทท่ีกองท

 

(1) คา่ธรร

ในการ

หลกัทร

ตลาดห

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

นียมทรัสตี แล

พย์สนิ 

นียมผู้บริหาร

ทรัพย์ 

นียมนายทะเบี

ๆ ในการจดัห

ของกองทรัสต

การบริหารจดั

ทรัสต์เข้าลงทนุ

รมเนียมและค

รดํารงสถานะ

รัพย์จดทะเบี

หลกัทรัพย์ 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ละผู้ เก็บ

บียน 

หา

ต์ และ

ดการ

น 

คา่ใช้จ่าย

เป็น

ยนใน

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

1.0%

2.0%

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ขอ

จํา

 ไม่

มลู

กอ

น้อ

  ตา

ผู้บ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

องมลูคา่ทรัพย

าหน่ายได้ 

เกิน 0.40% ต

ลคา่ทรัพย์สนิ

องทรัสต์แตท่ัง้

อยกว่า 17 ล้า

ามท่ีกําหนดใน

บริหารอสงัหา ิ

ตามท่ีจา่

 

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ย์สินหลกัท่ี

ตอ่ปีของ

นรวมของ

งนีต้้องไม่

านบาทตอ่ปี 

นสญัญา

าริมทรัพย์ 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

รายเดื

รายเดื

รายเดื

 

รายปี
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อน 

อน 

อน 

ปี 

 

 



 

 

(

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(2) คา่ธรร

ในการ

ตรวจส

 

(3) คา่ธรร

คา่ใช้จ

และ/ห ื

ประเมิ

หรือกา

ของบริ

ลงทนุ 

 

(4) คา่ธรร

คา่ใช้จ

ระบบวิ

จดัทําร

ซึง่รวม

ภาพรว

ภาวะอ

 

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

รมเนียมและค

รสอบบญัชีแล

สอบภายใน 

รมเนียม และ/

จ่ายในการปร

หรือสอบทานก

นคา่ทรัพย์สิน

ารประเมินมลู

ริษัทท่ีกองทรัส

 

รมเนียม และ/

จ่ายในการปร

วิศวกรรม ค่าใ

รายงาน หรือบ

มถึงการสํารวจ

วมตลาดและ/

อตุสาหกรรม 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

คา่ใช้จ่าย

ละการ

/หรือ 

ะเมินคา่ 

การ

น และ/

ลคา่หุ้น

สต์เข้า

/หรือ 

ะเมิน

ใช้จ่าย

บทวิจยั 

จ

/หรือ

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

รายปี
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(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(5) ดอกเบี

การกู้ ยื

พาณิช

บริษัทป

นิติบคุ

คา่ธรร

ปรึกษา

หรือกา

ลกัษณ

คา่ธรร

อ่ืนๆ ต

เงินกู้  แ

การดํา

หลกัป

จํานอง

เก่ียวข้

(6) คา่ใช้จ

หน่วยท

คา่ว่าจ้

คา่สถา

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

บีย้ ค่าธรรมเนี

ยืมเงินจากธน

ชย์ สถาบนักา

ประกนัภยั แล

คลประเภทอ่ื

รมเนียมหรือค

าในการจดัหา

ารออกตราสา

ณะเดียวกนั 

รมเนียมและค

ตามท่ีระบใุนสั

และคา่ธรรมเน

าเนินการด้าน

ระกนัรวมถงึค

งและคา่ใช้จ่า

อง 

จ่ายในการปร

ทรัสต์ เช่น คา่

จ้างพนกังานชั

านท่ี ค่าของชํ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

นียมจาก

นาคาร

ารเงิน 

ละ/หรือ

น 

คา่ท่ี

าเงินกู้ ยืม

ารท่ีมี

คา่ใช้จ่าย

สญัญา

นียมใน

น

คา่จด

ายอ่ืนๆ ท่ี

ะชมุผู้ ถือ

าพิธีกร 

ชัว่คราว 

ชําร่วย ค่า

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

 

 

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

จดัทําแ

ประจํา

เก่ียวข้

สํารวจ

หรือภา

เอกสา

การปร

ตลอดจ

แปล แ

ดงักลา่

 

(7) คา่ใช้จ

จดัพิม

บอกกล

เอกสา

และรา

หน่วยท

ประกา

 

 

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

และจดัพิมพ์ร

าปี รวมถึงคา่ใ

องกบับทวจิยั

จภาพรวมตลา

าวะอตุสาหกร

รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียว

ระชมุผู้ ถือหน่ว

จนค่าออกแบ

และคา่จดัสง่เอ

าว 

จ่ายในการจดั

พ์ และจดัสง่ห

ลา่ว หนงัสือต

ร ขา่วสาร ปร

ายงานตา่งๆ ถึ

ทรัสต์ รวมถึง

าศหนงัสือพิม

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

รายงาน

ใช้จ่ายท่ี

ย การ

าดและ/

รรม และ

วเน่ืองกบั

วยทรัสต์ 

บบ คา่

อกสาร

ทํา 

หนงัสือ

ตอบโต้ 

ระกาศ

ถงึผู้ ถือ

งการลง

มพ์ 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(8) คา่ใช้จ

ในการ

แทนแก

ผู้ ถือหน

และ/ห ื

คา่ใช้จ

การติด

ค้าง เช

ธนาคา

คา่บริก

เรียกเก็

ยากร ค

โทรสา

คา่ใช้จ

ฉบบัให

(9) คา่เอก

หน่วยท

เก่ียวเนื

คา่เอก

กองทรั

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายหรือคา่ธร

รจ่ายประโยชน

ก ่

น่วยทรัสต์ กา

หรือลดทนุ แล

จ่ายอนัเป็นผล

ดตามสถานะ

ช่น ค่าธรรมเนี

าร ค่าอากรแส

การท่ีนายทะเ

ก็บ คา่ไปรษณี

ค่าโทรศพัท์ ค

ร คา่แก้ไขข้อ

จ่ายในการออ

หม ่เป็นต้น 

กสารทะเบียน

ทรัสต์ คา่ใช้จ่

น่ืองกบังานท

กสารการลงบญั

รัสต์ 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

รรมเนียม

น์ตอบ

ารเพ่ิมทนุ 

ะ

ลมาจาก

เช็คคง

นียม

สตมป์ 

เบียน

ณี 

ค่า

อมลูเช็ค 

กเช็ค

ผู้ ถือ

จ่ายท่ี

ะเบียน 

ญัชี

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(10) คา่ใช้จ

การเป

เพ่ิมเติ

และ/ห ื

ปฏิบตัิ

หรือปร

คณะก

ประกา

และ/ห ื

เก่ียวข้

(11) คา่ใช้จ

ตดิตาม

ดําเนิน

การรับ

คา่ใช้จ

การดํา

รักษาสิ

หน่วยท

กองทรั

เก่ียวข้

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายอนัเก่ียวเนื

ล่ียนแปลงแก้

มสญัญาก่อต

หรือท่ีเกิดขึน้จ

ตามกฎหมาย

ระกาศของ

กรรมการ ก.ล

าศสํานกังาน 

หรือ กฎหมาย

อง 

จ่ายท่ีเกิดขึน้จ

มทวงถามหรือ

นการตามกฎห

บชําระหนีใ้ดๆ

จ่ายด้านกฎหม

าเนินคดีในศา

สิทธิของผู้ ถือ

ทรัสต์ ผู้จดักา

รัสต์ หรือ ทรัส

องกบักองทรั

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

น่ืองจาก

ก้ไข

ตัง้ทรัสต์ 

ากการ

ย และ/

.ต. 

 ก.ล.ต. 

อ่ืนท่ี

จากการ

อการ

หมายเพ่ือ

 หรือ

มายใน

าล เพ่ือ

าร

สตี ซึง่

รัสต์ 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

 

 

158

ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(12) คา่ใช้จ

รวมถงึ

ดําเนิน

การดํา

บริหาร

กองทรั

การรับ

กฎหม

กองทรั

ดําเนิน

ยดึทรัพ

ทดแทน

ผู้จดักา

ประโย

ผู้ ถือหน

คา่ใช้จ

การดํา

คา่ธรร

สินไหม

เสียหา

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายทางกฎหม

งคา่ใช้จา่ยใน

นคดีทางศาลที

าเนินงานและ

รทรัพย์สินของ

รัสต์ เชน่ คา่ใ

บคําปรึกษาทา

ายในเร่ืองตา่

รัสต์ คา่ใช้จ่าย

นคดี คา่ใช้จ่าย

พย์สิน คา่สนิไ

นความเสียห

ารกองทรัสต์เ

ชน์ของ 

น่วยทรัสต์โดย

จ่ายด้านกฎหม

าเนินคดีทางศ

รมเนียมศาล ค

มทดแทนควา

ายแกบ่คุคลภ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

มาย

การ

ท่ีเก่ียวกบั

ะการ

ง

ใช้จ่ายใน

าง

างๆ ของ

ยในการ

ยในการ

ไหม

ายจาก

เพ่ือ

ยรวม 

มายใน

ศาล 

ค่า

าม

ายนอก 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

 

159

ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

คา่จดจ

คา่ใช้จ

คา่ใช้จ

สญัญา

เก่ียวข้

ต้น 

(13) คา่ใช้จ

ของ ท

ผู้จดักา

ตามหน

สินไหม

เสียหา

กองทรั

ผู้ ถือหน

เม่ือได้

สํานกัง

ก.ล.ต.

(14) คา่สินไ

บคุคลภ

เสียหา

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จํานอง คา่ปล

จ่ายในด้านนิติ

จ่ายในการแก้

า และเอกสา

องกบักองทรั

จ่ายในการดํา

รัสตีท่ีฟอ้งร้อ

ารกองทรัสต์ป

น้าท่ี หรือเรีย

มทดแทนควา

ายจากผู้จดักา

รัสต์เพ่ือประโ

น่วยทรัสต์ทัง้

รับคําสัง่จาก

งานคณะกรร

. 

ไหมทดแทนแ

ภายนอกสําห

ายท่ีเกิดขึน้อนั

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ลดจํานอง 

ติกรรม 

ไข

รท่ี

รัสต์ เป็น

เนินคดี

งให้

ปฏิบตัิ

กค่า

าม

าร

โยชน์ของ 

ปวงหรือ 

มการ 

แก่

หรับความ

น

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

(

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

เน่ืองม

ของกอ

จากค่า

กองทรั

กรมธร

(15) คา่ธรร

คา่ใช้จ

กองทรั

ผู้จดักา

ตี 

(16) คา่ตอบ

ระหวา่

กองทรั

(17) คา่ใช้จ

การโฆ

และสง่

เก่ียวข้

กองทรั

คา่ออก

คา่เผย

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

มาจากการดํา

องทรัสต์ ในส่

าสินไหมทดแ

รัสต์ได้รับภาย

รรม์ประกนัภยั

รมเนียม และ/

จ่ายในการเลิก

รัสต์หรือเปล่ีย

ารกองทรัสต์ 

บแทนผู้ ชําระ

างการชําระบญั

รัสต์ 

จ่ายในทางกา

ฆษณา ประชา

งเสริมการขาย

องกบัทรัพย์สิ

รัสต์ เชน่ คา่ว

กแบบ คา่จดัท

ยแพร่ส่ือโฆษณ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

เนินงาน

วนท่ีเกิน

แทนท่ี

ยใต้

ย 

/หรือ 

ก

ยนแปลง

หรือ ทรัส

บญัชีใน

ญัชี

รตลาด 

าสมัพนัธ์ 

ยท่ี

สนิของ

วางแผน 

ทํา และ

ณา การ

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

จดักิจก

การตก

เทศกา

การจดั

เว็บไซต

ทรัพย์สิ

กองทรั

จดัทําแ

สงัคมอ

หรือสน

ตา่งๆ ก

สงัคม 

วนัประ

แถลงข

เกิดขึน้

ให้บริก

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

กรรมและงาน

กแตง่เน่ืองในง

าลตามความเ

ดทําและดแูลรั

ต์ของกองทรัส

สนิ และ/หรือ

รัสต์เข้าลงทนุ

และดแูลรักษ

ออนไลน์ตา่งๆ

นบัสนนุงานก

การจดักิจกรร

 การจดักิจกร

ะเพณี การจดั

ข่าว รวมถงึคา่

นจากการใช้บ ิ

การภายนอก 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

นอีเว้นท์ 

งาน

เหมาะสม 

รักษา

สต์ 

บริษัทท่ี

น การ

ษา ส่ือ

ๆ การจดั

การกศุล

รมเพ่ือ

รมตาม

ดงาน

าใช้จ่ายท่ี

ริการผู้

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(18) คา่ใช้จ

เรียกร้อ

เน่ืองม

ของกอ

(19) คา่ใช้จ

จดัการ

อสงัหา

สาธาร

ความส

คา่กําจั

รักษาค

ดแูลบํา

ซอ่มแซ

บํารุงรั

สาธาร

ของอสั

จดัทําป

บอกทา

พืน้ท่ีสี

ช่าง คา่

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายท่ีกองทรัส

องจากเจ้าหนี

มาจากการเข้า

องทรัสต์ผา่นก

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

รและ/หรือบริห

าริมทรัพย์ เชน่

รณปูโภค ค่ารั

สะอาดและกํา

จดัแมลง คา่บ

ความปลอดภั

ารุงรักษาและ

ซมทรัพย์สิน 

ักษาและซอ่ม

รณปูโภคสว่น

สงัหาริมทรัพย

ปา้ยช่ือผู้ เชา่แ

าง ค่าตกแตง่

เขียว คา่อปุก

าวสัด/ุอปุกรณ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

สต์ถกู

นีอ้นั

าลงทนุ

การถือหุ้น 

งกบัการ

หาร

น คา่

รักษา

าจดัขยะ 

บริการ

ภยั ค่า

ะ

คา่ดแูล

มแซม

นกลาง

ย์ ค่า

และปา้ย

งดแูล

กรณ์งาน

ณ์

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

สิน้เปลื

ธนาคา

คา่นาย

เช่า คา่

อสงัหา

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ลอืง คา่ธรรมเ

าร ค่าระบบท่ี

ยหน้าในการจ

านายหน้าตวั

าริมทรัพย์  

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

เนียม

ทจอดรถ 

จดัหาผู้

แทนขาย

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

164

ละ

ลาที่

ก ็บ 

 

 



 

 

(

(

(

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(20) คา่เบีย้

(21) คา่เช่า

อสงัหา

สงัหาริ

(22) คา่ตอบ

คา่ธรร

เช่ือมต

ดแูลบํา

ซอ่มแซ

รถไฟฟ้

(23) ภาษีท่ี

กฎหม

โรงเรือ

ภาษีป้

(24) คา่ใช้จ

ควบคมุ

บํารุงรั

ก่อสร้า

พฒันา

ปรับแบ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ยประกนัภยั 

และ/หรือเช่า

าริมทรัพย์ แล

ริมทรัพย์ 

บแทนและ/หรื

รมเนียมการใช้

ตอ่รถไฟฟ้าบีที

ารุงรักษาและ

ซมสว่นต่อเช่ือ

ฟา้บีทีเอส 

เก่ียวข้องตาม

ายกําหนด เช

น  

า้ย 

จ่ายในการบริ

มงาน ซอ่มแซ

ักษา และ/หรื

างเพิม่เติมเพ่ือ

า เพิม่มลูค่า แ

บบภมูิทศัน์ห ื

ใช้ จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ช่วง ท่ีดิน 

ละ/หรือ

รือ

ช้สว่น

ทีเอสคา่

ะ

อม

มท่ี

ชน่ ภาษี

หาร 

ซม ดแูล 

รือ

อปรับปรุง 

และ/หรือ

รือภมูิส

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

 

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

 

 

 

 

กรณีมีก

ปรับปรุง

พฒัน

อสงัหาริม

ย์ 

165

ละ

ลาที่

ก ็บ 

การ

งเพ่ือ

นา

มทรัพ

 

 



 

 

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

ถาปัตย

และ/ห ื

เก่ียวข้

(25) คา่ใช้จ

เน่ืองม

ของกอ

เช่น เงิ

คา่ใช้จ

และกร

อบรมส

พาหน

รักษาพ

บคุลาก

สํานกัง

คา่ใช้จ

บริการ

ดําเนิน

บญัชี ก

วางแผ

ด้านธรุ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ย์ อสงัหาริมท

หรือทรัพย์สินที

องท่ีกองทรัส

จ่ายเพิม่เติมอั

มาจากการเข้า

องทรัสต์ผา่นก

นเดือน ค่าแร

จ่ายเก่ียวกบัพ

รรมการ รวมถึ

สมัมนา คา่ท่ีพ

ะและเดนิทาง

พยาบาล ค่าจั

กร คา่อปุกรณ

งาน คา่จดัเก็บ

จ่ายสําหรับจดั

รภายนอกซึง่

นการด้านการ

การเตรียมย่ืน

ผนภาษี การทํ

รการ เป็นต้น 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ทรัพย์ 

ท่ี

ต์ลงทนุ 

นั

าลงทนุ

การถือหุ้น 

รงและ

พนกังาน

ถึง คา่

พกั คา่

ง ค่า

จดัหา

ณ์

บเอกสาร 

ดจ้างผู้ ให้

รจดัทํา

น/

ทํางาน

 คา่การ

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

ดําเนิน

ท่ีกองท

การ 

ถือหุ้น 

(26) คา่ธรร

หรือท่ีป

คา่ธรร

กฎหม

ภาษี 

(27) คา่ใช้จ

เช่น คา่

ประชมุ

หลกัทร

ลงทนุท

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

นงานตา่งๆ ขอ

ทรัสต์เข้าลงทุ

 

รมเนียมวชิาชี

ปรึกษาต่างๆ 

รมเนียมท่ีปรึก

าย คา่ท่ีปรึกษ

จ่ายนกัลงทนุส

าใช้จ่ายในกา

มนกัวิเคราะห์

รัพย์ การพบป

ทัง้ในและตา่ง

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

องบริษัท

ทนุผา่น

พ และ/

 เช่น 

กษาทาง

ษาทาง

สมัพนัธ์ 

ารจดั

ห์

ปะนกั

งประเทศ 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

ตามท่ีจา่

 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(28) คา่ใช้จ

รับรอง

ผู้ เช่า วิ

ราชกา

บคุคลท

เจ้าพนั

จากกอ

(29) คา่ใช้จ

ของขวั

เน่ืองใน

ตา่งๆ ใ

บคุลาก

อาคาร

ผู้ เช่า วิ

จราจร

สํานกัง

ราชกา

บคุคลท

ของขวั

ของขวั

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

ผู้สนใจจะเช่า

วิทยากร หน่ว

าร ตวัแทนแล

ท่ีมาติดตอ่อา

นกังานตรวจอ

องควบคมุอา

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

วญัและของกํ

นโอกาสและว

ให้แก่พนกังา

กรท่ีทํางานภ

ร ผู้สนใจจะเช

วิทยากร สํานั

 สํานกังานตํา

งานเขต หน่ว

าร ตวัแทนแล

ท่ีมาติดตอ่อา

วญัวนัขึน้ปีให

วญัสําหรับผู้ เช

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

งกบัการ

า ลกูค้า 

วยงาน

ะ/หรือ

าคาร เชน่ 

อาคาร

คาร 

งกบั

านลั 

วนัสําคญั

น 

ายใน

ช่า ลกูค้า 

นกังาน

ารวจ 

ยงาน

ะ/หรือ

าคาร เชน่ 

หม ่

ช่าใหม ่

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

กระเช้า

ยินดี 

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

าดอกไม้แสด

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

งความ

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(30) คา่ใช้จ

พิธีกรร

ศกัด์ิสทิ

ศาลพร

อาคาร

(31) คา่ใช้จ

และ/ห ื

อนรัุกษ

พลงังา

Certifi

Green

(32) คา่ใบอ

คา่ธรร

ใบอนญุ

คา่ใช้จ

ปฏิบตัิ

เก่ียวข้

อพยพ

ดบัเพลิ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

รมทางศาสนา

ทธ์ิ การสกักา

ระภมูิ งานทํา

รประจําปี 

จ่ายในการขอ

หรือดํารงสถาน

ษ์สิ่งแวดล้อม

าน เช่น LEED

cate และ BC

n Mark Certif

อนญุาตและ

รมเนียมในกา

ญาต ใบรับรอ

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

ตามกฎหมาย

อง เช่น การซ้

หนีไฟ และกา

ลงิประจําปี 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

งกบั

าและสิ่ง

ารบชูา

าบญุ

อนมุตัิ

นะอาคาร 

และ/หรือ

D 

CA 

fication 

รตอ่

องตา่งๆ 

งกบัการ

ยท่ี

ซ้อม

ารอมรม

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

ค

ไ

ท

ท

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(33) คา่ใช้จ

กบัการ

กองทรั

คา่ใช้จ่ายอ่ืนที

ได้มาซึง่ทรัพย

ทนุ และ/หรือ

ทรัพย์สนิ 

(1) คา่ธรร

จําหนา่

 

(2) คา่ใช้จ

และปร

เก่ียวข้

ทรัพย์สิ

เช่นคา่

คา่วาง

คา่จดัท

โฆษณ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายอ่ืนๆ อนัเกี

รดําเนินงานข

รัสต์ 

ท่ีเก่ียวข้องกบั

ย์สนิ และ/หรื

การจําหน่าย

มเนียมการจั

ายหน่วยทรัส

จ่ายในการโฆษ

ระชาสมัพนัธ์

องกบัการได้ม

สนิ และการเพ

าเลีย้งรับรอง  

งแผน คา่ออก

ทํา และค่าเผย

ณา เวบ็ไซต์ สือ่

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ก่ียวเน่ือง

ของ

บการ

อการเพ่ิม

ไปซึง่

ดั

ต์ 

ษณา 

์ท่ี

มาซึง่

พ่ิมทนุ 

 

แบบ  

ยแพร่ส่ือ

อสงัคม

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

ไมเ่กิน 4% ข

หน่วยทรัสต์ที

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ของมลูคา่

ท่ีเสนอขาย 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ

 

กรณีได้ม

ทรัพย์สนิ

การเพ่ิม

หรือก

จําหน่าย

ทรัพย์ ิ
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มาซึง่

น หรือ

มทนุ 

าร

ไปซึง่

์สนิ 

 

 



 

 

(

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

ออนไล

โชว์ งา

การเย่ีย

โฆษณ

สนบัสน

ฉลองค

(3) คา่ธรร

การเงิน

(4) คา่ธรร

หรือค่า

อ่ืนๆ  

(5) คา่ธรร

เงินจา

สถาบนั

ประกนั

บคุคล

คา่ธรร

ปรึกษา

หรือกา

ลกัษณ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ลน์ งานอีเว้นท

านแถลงขา่ว  

ยมชมทรัพย์สิ

ณาขอบคณุกา

นนุการจองซื ้

ความสําเร็จ 

รมเนียมท่ีปรึก

น 

รมเนียมวชิาชี

าธรรมเนียมที

รมเนียมจากก

กธนาคารพา

นการเงิน บริษ

นภยั และ/หรือ

ประเภทอ่ืน 

รมเนียมหรือค

าในการจดัหา

ารออกตราสา

ณะเดียวกนั 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ท์ งานโรด

 

สนิ 

าร

อ้ อีเว้นท์

กษาทาง 

พ และ/

ท่ีปรึกษา

การกู้ ยืม

ณิชย์ 

ษัท

อนิติ

คา่ท่ี

าเงินกู้ ยืม

ารท่ีมี

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

ตามท่ีจา่

 

 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

คา่ธรร

อ่ืนๆ ต

เงินกู้  แ

การดํา

หลกัป

จํานอง

เก่ียวข้

(6) คา่ใช้จ

หน่วยท

การจดั

จดัสง่ห

หนงัสือ

ตอบโต้

ประกา

ถงึ 

ผู้ ถือหน

ลงประ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

รมเนียมและค

ตามท่ีระบใุนสั

และคา่ธรรมเน

าเนินการด้าน

ระกนัรวมถงึค

งและคา่ใช้จ่า

อง 

จ่ายในการปร

ทรัสต์ คา่ใช้จ่

ดทํา จดัพิมพ์ 

หนงัสือบอกก

อ 

ต้ เอกสาร ขา่

าศและรายงา

น่วยทรัสต์ รว

ะกาศหนงัสือพิ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

คา่ใช้จ่าย

สญัญา

นียมใน

น

คา่จด

ายอ่ืนๆ ท่ี

ะชมุผู้ ถือ

จ่ายใน

 และ

ล่าว 

วสาร 

นต่างๆ 

วมถงึการ 

พิมพ์ 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(7) คา่ใช้จ

คา่ธรร

การจดั

กองทรั

คา่ธรร

รายกา

หน่วยท

ย่ืนคําข

หน่วยท

การจด

เป็นหลั

จดทะเ

ในการ

เอกสา

เก่ียวกั

เช่น da

คา่ธรร

ทางด้า

การเงิน

รังวดัที

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

จ่ายและ/หรือ

รมเนียมท่ีเก่ีย

ดตัง้และ/หรือ

รัสต์ เชน่ 

รมเนียมย่ืนแบ

ารข้อมลูการเส

ทรัสต์ คา่ธรร

ขอเสนอขาย

ทรัสต์ คา่ธรร

ดทะเบียนหน่ว

ลกัทรัพย์ 

เบียน และคา่

รเตรียมและจั

รสญัญา คา่ใ

บัการเปิดเผย

ataroom 

รมเนียมท่ีปรึก

านภาษี กฎหม

น วศิวกรรม ก

ท่ีดิน เป็นต้น 

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

วข้องใน

เสนอขาย

บบแสดง

สนอขาย

มเนียม

มเนียม

วยทรัสต์

าใช้จ่าย

ดัทํา

ใช้จ่าย

ยข้อมลู 

กษา

มาย 

การทํา

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(8) คา่ธรร

ตวัแทน

อสงัหา

(คา่ธรร

มี) ซึง่เ

เก่ียวข้

กองทรั

ตลาด 

จําหนา่

(9) คา่ธรร

เพ่ือกา

จําหนา่

ทรัพย์สิ

กองทรั

การเดิน

ได้มา จ

อสงัหา

สิทธิกา

คา่ใช้จ

หรือโอ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

รมเนียมผู้แทน

นในการจดัหา

าริมทรัพย์ 

รมเนียมนายห

เป็นบคุคลท่ีไม

องกบัผู้จดักา

รัสต์ท่ีทําหน้า

 ในการซือ้ จดั

าย หรือโอนสิ

รมเนียม หรือค

ารจดัหา ได้มา

าย จ่าย โอนสิ

สนิ หลกัทรัพ

รัสต์ เชน่ คา่ใ

นทาง ในการ

จําหน่าย จ่าย

าริมทรัพย์ แล

ารเช่าอสงัหา ิ

จ่ายในการจําห

อนสทิธิ คา่ธรร

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

นหรือ

า

หน้า) (ถ้า

ม่

าร

ท่ีทางการ

ดหา 

ทธิ 

คา่ใช้จ่าย

า 

สนิทรัพย์ 

ย์ของ

ใช้จ่ายใน

รจดัหา 

ย โอน

ละ/หรือ

ริมทรัพย์ 

หน่าย 

รมเนียม

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

การโอน

จดสทิธิ

เป็นต้น

(10) คา่ธรร

วิเคราะ

เป็นไป

เหมาะ

จําหนา่

โอนหรื

อสงัหา

ซบัซ้อน

ความเ

เพ่ิมเติ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

น คา่ธรรมเนี

ธิการเชา่ ค่าท

น 

รมเนียมในกา

ะห์และศกึษา

ปได้และความ

ะสมในการซือ้

ายอสงัหาริมท

รอรับโอนสทิธิ

าริมทรัพย์ซึง่มี

นและ/หรือต้อ

เห็นและการศึ

มจากผู้ เช่ียวช

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

นยมการ

ทํารังวดั 

ร

าความ

ม

อ เช่า หรือ

ทรัพย์ 

ธิการเช่า

มีความ

องการ

ศกึษา

ชาญ 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(11) คา่ภาษี

และอา

เก่ียวกั

หลกัทร

หรือทรั

กองทรั

ซือ้ขาย

หกัจาก

เม่ือมีก

คา่ใช้จ

ซือ้หรือ

คา่ใช้จ

หลกัทร

อสงัหา

(12) คา่ธรร

คา่ใช้จ

ทรัพย์สิ

ประเมิ

(13) คา่ธรร

คา่ใช้จ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ษีหรือคา่ธรรม

ากรแสตมป์ใด

บัการซือ้ขาย

รัพย์ อสงัหาริ

รัพย์สินอ่ืนขอ

รัสต์ เชน่ คา่น

ยหลกัทรัพย์ แ

กค่าขายหลกั

การขายหลกัท

จ่ายท่ีเก่ียวข้อ

อขายอสงัหาริ

จ่ายในการโอน

รัพย์ หรือ 

าริมทรัพย์ เป็

รมเนียม และ/

จ่ายในการปร

สนิ และ/หรือ

นมลูค่าหุ้น 

รมเนียม และ/

จ่ายในการปร

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

มเนียม

ดๆ ท่ี

ย

ริมทรัพย์ 

อง

นายหน้า

และจะถกู

ทรัพย์

ทรัพย์ 

งกบัการ

ริมทรัพย์ 

น

นต้น 

/หรือ

ะเมินคา่

การ

/หรือ 

ะเมิน

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

 

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

ระบบวิ

คา่ธรร

กฎหม

ภาษี ค

วิชาชีพ

ตรวจส

กําไรข

รายงา

รวมถงึ

ตลาดแ

อตุสาห

การตร

ผู้ เช่ียว

ตรวจส

ภาษีแล

(14) คา่ใช้จ

คา่ซือ้ห

คา่ธรร

อากรแ

กร คา่โ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

วิศวกรรม 

รมเนียมท่ีปรึก

าย คา่ท่ีปรึกษ

ค่าธรรมเนียม

พทางบญัชีตอ่

สอบประมาณ

าดทนุ คา่ใช้จ

น หรือบทวจิั

งการสํารวจภ

และ/หรือภาว

หกรรม คา่ใช้จ

รวจสอบทรัพย

ชาญ เช่นการ

สอบข้อเท็จจริ

ละ/หรือด้านก

จ่ายในการรับ

หน่วยทรัสต์ เ

รมเนียมธนาค

แสตมป์ คา่ไป

โทรศพัท์ คา่โ

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

กษาทาง

ษาทาง

ผู้สอบ

อการ

ณการงบ

จ่ายจดัทํา

ยั ซึง่

าพรวม

วะ

จ่ายใน

ย์สนิจาก

ร

ริงด้าน

การเงิน 

ชําระเงิน 

เชน่ 

คาร ค่า

ปรษณียา

โทรสาร 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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(

(

ค่าธรรมเนี

ท ี่เรียกเก็

(15) คา่จดัท

หน่วยท

หนงัสือ

ชีช้วน 

ข้อมลูน

ใบเสร็จ

และแบ

เก่ียวข้

ตลอดจ

คา่ใช้จ

เอกสา

(16) คา่ธรร

คา่ใช้จ

กบัการ

การได้

หรือกา

คา่ธรร

โอนสทิ

ประกนั

ท่ีต้องเ

นียมและค่าใ

ก็บจากกองท

ทํา จดัพิมพ์ ใ

ทรัสต์ ใบทรัส

อ 

เอกสารส่ือคว

นําเสนอนกัลง

จรับเงิน ใบกํา

บบฟอร์มอ่ืนๆ

องกบักองทรั

จนค่าแปล แล

จ่ายในการจดั

รดงักลา่ว 

รมเนียม และ/

จ่ายอ่ืนๆ อนัเกี

รเสนอขายหน

มาซึง่ทรัพย์สิ

ารเพิ่มทนุ ซึง่ร

รมเนียมเก่ียวก

ทธิการเช่า ค่า

นภยัทรัพย์สนิ

เพ่ิมความคุ้ม

ใช้จ่าย 

ทรัสต์ 
ห

ใบจองซือ้

สต์ 

วาม 

งทนุ 

ากบัภาษี 

ๆ ท่ี

รัสต์ 

ละ

สง่

/หรือ

ก่ียวเน่ือง

น่วยทรัสต์ 

สนิ และ/

รวมถงึ

กบัการ

าเบีย้

นในกรณี

ครอง 

เพดาน% 

NAV ต่อปี 

ภายหลังก

ธุรกรรมการ

หรือจาํหน่า

ทรัพย์สินใน

ครัง้ 

ตามท่ีจ่าย

ตามท่ีจ่าย

 ของ 

 หรือ

ารทาํ

รได้มา

ยไปซึ่ง

นแต่ละ

อัต

(ไ

ยจริง 

ยจริง 

ตราที่คาดว่า

ไม่รวมภาษีม

ตามท่ีจา่

ตามท่ีจา่

าจะเรียกเกบ็

มูลค่าเพ ิ่ม) 

ายจริง 

ายจริง 

บ 
รอบแ

ระยะเว

เรียกเ
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หมายเหตุ 1

 2

 

ค่าธรรมเนีย

สําหรับรอบระ

 

 

 

ค่าธรรมเนียมผู้จดั

ค ่าธรรมเนียมทรสั

ค ่าธรรมเนียมนาย

ค่าธรรมเนียมผู้บริ

ค ่าธรรมเนียมวิชา

ต้นทุนการให้เช่าแ

ค ่าใช้จ่ายรอการตดั

ต้นทุนทางการเงิน

ค ่าใช้จ่ายอื่นๆ  

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไ

รวมค่าธรรมเนียม

มูลค ่าทร ัพยสิ์นสทุ

ค ่าธรรมเนียมและ

. ค่าธรรมเ

ทําการคิด

ค่าใช้จ่าย

กองทรัสต

. มลูคา่สิน

ยมและค่าใช้

ะยะเวลาตัง้แ

ดการกองทร ัสต ์

สตี

ยทะเบียน

ริหารอสงัหาริมทร ัพ

ชีพ

ละบริการ

ดับญัชีตดัจาํหน่าย

น 

ได ้

มและค ่าใช้จ่ายท ัง้ห

ทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวา

ะค ่าใช้จ่ายที่เรียกเ

เนียมผู้จดัการ

ดค่าธรรมเนีย

ยอ่ืนๆ ท่ีจะเรี

ต์ 

นทรัพย์สทุธิ (N

จ่ายที่เก ิดข ึน้

แตว่นัท่ี 11 ตลุ

ัพย ์

ย 

หมด

าคม 2559

เกบ็จากกองทร ัสต ์

รกองทรัสต์ ค

ยมโดยอ้างอิ

รียกเก็บจาก

NAV) และมลู

น้จริง 

ลาคม (วนัจดั

6,549,292        

4,303,821        

436,401           

5,648,290        

691,388           

44,201,630       

8,609,967        

15,491,316       

3,779,740        

9,384,983        

99,096,828        

5,539,805,605   

์ งบการเงินรวม

ค่าธรรมเนียม

งจากมูลค่าท

กองทรัสต์ จ

ลคา่สนิทรัพย์

ตัง้กองทรัสต์

เรียกเก็บจริง%

0.12%

0.08%

0.01%

0.10%

0.01%

0.80%

0.16%

0.28%

0.07%

0.17%

1.79%

ร้อยละของมูลค ่

มทรัสตี และ ค

ทรัพย์สินรวม

จะเรียกเก็บโ

ย์รวม คํานวณ

ต์) ถึงวนัท่ี 31 

เพดาน%

2.00%

1.00%

ตามที่จ่ายจริง

2.00%

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

20.00%

่าทร ัพยสิ์นสุทธิ

ค่าธรรมเนียม

มของกองทรัส

ดยไม่อ้างอิง

ณจากงบการเงิ

 ธนัวาคม 25

6,549,292

4,303,821

436,401

2,806,412

450,000

20,586,218

8,609,967

15,491,317

1,048,960

-

60,282,388

5,516,556,938

งบการเงินเฉพาะ

มผู้ เก็บรักษาท

สต์ แต่ค่าธรร

งมูลค่าทรัพย์

งินรวมของกอ

59 

เรียกเก็บจริง%

0.12%

0.08%

0.01%

0.05%

0.01%

0.37%

0.16%

0.28%

0.02%

0.00%

1.09%

ร้อยละของมูลค ่

180

ทรัพย์สิน จะ

รมเนียมและ

ย์สินรวมของ

องทรัสต์ 

เพดาน%

2.00%

1.00%

ตามที่จ่ายจริง

2.00%

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

ตามที่จ่ายจริง

20.00%

่าทร ัพยสิ์นสุทธิ
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1

ท

ก

โ

16.   ข้อมูล
กันกับ

การที

ทาวเวอร์ และ

กบับริษัท ซึ่ง

โยงกนักบัผู้จดั

(1) ร

ใ

ต

ที

ก

น

บุคคล/บริษั

ความขัดแย้

ความสัมพนั

ลักษณะขอ

ระหว่างกัน

การทาํธุรกร
บผู้จ ัดการกอ

ท่ีกองทรัสต์เ

ะโครงการเอ็ก

ทําหน้าท่ีเป็น

ดัการกองทรัส

รายการท่ีบาง

ให้กองทรัสต์

ตามสัญญาด

ท่ีบางกอก อ

กองทรัสต์  โ

นายสชุาติ เจี

ษัท  ที่อาจมี

ย้ง 

นัธ์ 

องรายการ

 

รรมระหว่าง
องทรัสต์ หรือ

ข้าลงทุนในท

กเชน ทาวเวอ

นผู้จดัการกอ

สต์สามารถส

งกอก ออฟฟิ

ต์มีสิทธิในสิท

ดําเนินการเพื

อฟฟิศดําเนิน

โดยผู้ ถือหุ้ น

ยรานสุสติ เป็

นายสชุา

- เป็นผู้

ดําเนิน

ทรัพย์

- เป็นผู้ ถื

และผู้

กองทรัส

โครงการ

บริษัท ดํ

โครงการ

สิทธิการ

เช่าท่ีมีอ

ให้กบักอ

กองทรัสต์กั
อ  ทรัสตี แล

ทรัพย์สินท่ีลง

อร์) มีการทํา

งทรัสต์ โดยร

รุปได้ดงันี ้ 

ศ ในฐานะเจ้

ทธิการเช่าโคร

พ่ือให้กองทรั

นการโอนทรัพ

ใหญ่และกร

ป็นผู้ ถือหุ้นให

าติ เจียรานสุส

ถือหุ้ นใหญ่โ

นการเพ่ือให้ก

์สนิสว่นตอ่เติ

ถือหุ้นใหญ่ร้อ

มีอํานาจควบ

สต์ (โดยทรัส

รเมอร์คิวร่ี ทา

ารงเสรี จํากดั

รเมอร์คิวร่ี ท

รเช่าทรัพย์สิน

ยู่กบัเจ้าของท

องทรัสต์ เพื่อ

กับผู้จ ัดการก
ละความเหน็ข

งทุนครัง้แรก 

รายการระหว

รายละเอียดก

จ้าของสิทธิกา

รงการเมอร์คิ

รัสต์ได้สิทธิก

พย์สินส่วนต่

รรมการท่ีมีอ

หญ่โดยทางอ้อ

สติ 

โดยทางอ้อม

กองทรัสต์ได้สิ

ติมอาคารของ

อยละ 99.999

บคมุของผู้จดัก

ตี) เช่าที่ดิน 

าวเวอร์ ซึ่ง บ

ดั เจ้าของท่ีดิ

าวเวอร์ โดย 

นดงักล่าวโด

ทรัพย์สิน (ซึง่

อให้กองทรัส

กองทรัสต์ ห ื
ของผู้จ ัดการ

 (ซึ่งประกอบ

ว่างกนัระหว่า

การทําธุรกรร

ารเช่าเดิมโคร

คิวร่ี ทาวเวอร์

ารเช่าโครงก

อเติมอาคาร

อํานาจควบ

อมของบางกอ

มของบางกอ

สิทธิการเช่าโค

งอาคารเมอร์คิ

98 ของจํานว

การกองทรัสต

 อาคาร อปุก

บางกอก ออฟ

ดิน อาคาร อปุ

 บางกอก ออ

ยการโอนสิท

งไม่ใช่บคุคลที

ต์เข้าเป็นคู่ส ั

รือ ทรัสต  ีห
รกองทรัสต์ 

บด้วยสิทธิกา

างกองทรัสต์

รมระหว่างกอ

รงการเมอร์คิ

ร์ จากเจ้าขอ

การเมอร์คิวร่ี

รของอาคารเม

บคุมของผู้ จัด

อก ออฟฟิศ  

ก ออฟฟิศ ผู้

ครงการเมอร์คิ

คิวร่ี ทาวเวอร์

นหุ้นทัง้หมดข

ต์ 

กรณ์ และระ

ฟฟิศ เป็นผู้มี

ปกรณ์ และระ

อฟฟิศ จะดํา

ทธิการเช่าใน

ท่ีเก่ียวโยงกนั

ญัญาในฐาน

หรือบุคคลที่เ
 

ารเช่าโครงกา

และบุคคลท่ีเ

องทรัสต์กบับุ

วร่ี ทาวเวอร์ 

งท่ีดินและส่ิ

ร ทาวเวอร์ แ

มอร์คิวร่ี ทาว

ดการกองทร

ผู้ ให้สัญญาต

คิวร่ี ทาวเวอร์

ร์ 

ของผู้จดัการก

ะบบสาธารณู

สิทธิการเช่าอ

ะบบสาธารณ

เนินการให้กอ

นฐานะผู้ เช่าต

นกบัผู้จดัการ

นะผู้ เช่าตาม
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เกี่ยวโยง

ารเมอร์คิวร่ี  

เก่ียวโยงกนั

คคลท่ีเก่ียว

 ดําเนินการ

งปลูกสร้าง  

และรายการ  

วเวอร์ให้แก่

รัสต์  ได้แก่  

ตามสัญญา

ร์ และผู้ขาย

กองทรัสต์

ณูปโภคของ

อยู่เดิมจาก 

ณูปโภคของ

องทรัสต์ได้

ตามสญัญา

รกองทรัสต์) 

สญัญาเช่า

 

 

  

  

        

              



 

 

เงื่อนไขนโย

ความเหน็ผู้

กองทรัสต์เ

ทาํรายการ  

 

 

 

ยบายราคา 

ผู้จ ัดการ

เกี่ยวกับการ

 

 

 

 

ทรัพย์สิน

ให้แก่บา

ผู้ ให้กู้  

นอกจาก

เมอร์คิว ี

ซึ่งกองท

เงินท่ีได้จ

ในการกํ

อ้างอิงจา

ได้รับควา

ต่างๆ ท่ี

หน่วยทรั

เชิงพาณิ

ผลตอบ

รวมถึงก

(Bookbu

รายการซื

ประโยชน

1. ทํา

พา

มลู

2. เง่ือ

นกบัเจ้าของไ

างกอก ออฟฟิ

กนีแ้ล้วกองท

ร่ี ทาวเวอร์ ซึ

รัสต์จะชําระ

จากการเสนอ

าหนดราคาส

ากราคาประ

ามเห็นชอบจ

มีความเก่ียว

รัสต์ อตัราผล

ณิชย์ของทรัพ

แทนท่ีจะได้จ

การลงทุนทา

uilding)  

ซือ้ทรัพย์สินดั

น์เพราะ 

าให้กองทรัส

าณิชย์ท่ีดี ดั

ลคา่เพิ่มให้แก

อนไขในการเ

ได้ ซึ่งกองทรั

ฟิศ โดยใช้เงิน

ทรัสต์ (โดยทร

ซึ่งเป็นกรรมสิ

ราคาซือ้ขาย

อขายหน่วยท

สุดท้ายท่ีกอง

เมินของทรัพ

ากสํานกังาน

วข้อง เช่น ภ

ลตอบแทนใน

พย์สิน อัตรา

จากการลงทุ

างเลือกอ่ืนๆ

ดงักล่าวเป็นร

ต์ได้มาซึ่งทรั

ังนัน้จึงถือไ

ก่กองทรัสต์แล

ข้าทํารายการ

รัสต์จะชําระค

นท่ีได้จากการ

รัสตี) ซือ้ทรัพ

สิทธิ์ของบาง

ทรัพย์สินดงัก

รัสต์และเงินก

งทรัสต์จะซือ้

พย์สินท่ีจดัทํา

น ก.ล.ต. ทัง้นี ้

าวะตลาดเงิ

ระดบัท่ีเหมา

ดอกเบีย้ทัง้ใ

นในหลักทรั

ๆ และการสํ

รายการท่ีสมเ

รัพย์สินประเภ

ด้ว่าทรัพย์สิ

ละผู้ ถือหน่วย

รซือ้ทรัพย์สนิ

ค่าตอบแทนก

รเสนอขายหน

พย์สินส่วนต่อ

กอก ออฟฟิศ

กล่าวให้แก่ บ

กู้จากผู้ ให้กู้   

ทรัพย์สินหลั

าโดยผู้ประเมิ

นผู้้จดัการกอง

นตลาดทุนใ

ะสมท่ีนกัลงท

ในประเทศแ

ัพย์ประเภทต

ารวจความ

เหตสุมผลแล

ภทสิทธิการเ

สินดังกล่าวมี

ยทรัสต์  

นท่ีสําคญัเป็นไ

การดําเนินก

น่วยทรัสต์แล

อเติมอาคารข

ศจากบางกอ

บางกอก ออฟ

 

กัท่ีลงทุนครัง้

นราคาทรัพย

ทรัสต์จะพิจา

ในช่วงท่ีมีกา

ทนุจะได้รับ ศ

และในตลาด

ตราสารทุน ต

ต้องการขอ

ะไม่ทําให้กอ

เช่าซึ่งมีศักย

มีศักยภาพใน

ไปการค้าปก
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ารดงักล่าว

ละเงินกู้จาก

ของอาคาร

อก ออฟฟิศ 

ฟฟิศ โดยใช้

งแรกนัน้จะ

ย์สินอิสระท่ี

ารณาปัจจยั

รเสนอขาย

ศกัยภาพใน

ดโลก อัตรา

ตราสารหนี ้

งนักลงทุน 

องทรัสต์เสีย

ภาพในเชิง

นการสร้าง

ติทัว่ไป 

 

 



 

 

(2) ร

เ

บุคคล/บริษั

ข ัดแย้ง 

ความสัมพนั

ลักษณะขอ

ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

รายการท่ีกอง

เจียรานสุสติ 

ษัท  ที่อาจมีค

นัธ์ 

องรายการ  

 

ยบายราคา 

งทรัสต์เข้าซือ้

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้

ความ น

- 

- 

ก

บ

ร

เว

แ

ท

เส

ใ

ซึ่

ท

ป

ร

ค

ห

ศั

ต

ส

ต้

 

อหุ้นร้อยละ 6

หุ้นใหญ่และก

นายสชุาติ เจีย

เป็นผู้ถือหุ้น
เวอร์ ซึ่งจะ
เป็นผู้ ถือหุ้ น
กองทรัสต์แ

กองทรัสต์ (โด

บริษัทเอ็กเชน

านสุสติ ผู้ ถือ

วอร์ โดยกอง

และผู้ถือหุ้นเ

ทาวเวอร์ ซึ่งเป

สนอขายหน่ว

นการกําหนด

ซึ่งจะอ้างอิงจ

ทรัพย์สินอิสร

ประเมินโดยท่ี

าคาทรัพย์สิน

ความเก่ียวข้

หน่วยทรัสต์ 

ศกัยภาพในเชิ

ตลาดโลก อตั

สารทุน ตราส

ต้องการของนั

60.99 ของหุ้น

รรมการท่ีมีอํ

ยรานสุสติ 

นใหญ่ร้อยล
เป็นผู้ขายหุ้น
นใหญ่ร้อยล
และผู้มีอํานาจ

ดยทรัสตี) ซือ้

น ทาวเวอร์จา

อหุ้นใหญ่ร้อย

งทรัสต์จะเข้า

ดิมรายอื่น เ

ป็นเจ้าของโค

วยทรัสต์และ

ดราคาสดุท้าย

จากราคาปร

ะท่ีได้รับควา

ท่ีปรึกษาทางก

นอิสระ ทัง้นี ้

อง เช่น ภาว

อัตราผลตอ

ชิงพาณิชย์ขอ

ราผลตอบแท

สารหนี ้รวมถึ

นกัลงทนุ (Boo

นทัง้หมดในบ

านาจควบคมุ

ะ 60.99 ขอ
นจํานวนดงักล
ะ 99.9998 ข
จควบคมุของ

อหุ้นอย่างน้อ

ากผู้ถือหุ้นเดิ

ยละ 60.99 ข

าทําสญัญาซือ้

เพื่อให้กองท

ครงการเอ็กเช

เงินกู้จากผู้ ให้

ยท่ีกองทรัสต์

ระเมินของทรั

ามเห็นชอบจ

การเงินโดยอ้

นีผู้้ จัดการกอง

วะตลาดเงิน

บแทนในระ

องทรัพย์สิน 

ทนท่ีจะได้จาก

ถึงการลงทุนท

okbuilding) 

บริษัทเอ็กเชน

มผู้จดัการกอง

องหุ้นทัง้หมด
ล่าวทัง้หมดใ
ของจํานวนห้
ผู้จดัการกอง

อยร้อยละ 99

ดิม ซึ่งหนึ่งใน

ของหุ้นทัง้หม

อ้ขายหุ้นกบัน

รัสต์เป็นผู้ถือ

ชน ทาวเวอร์

ห้กู้มาชําระค่า

ต์จะซือ้ทรัพย์

รัพย์สินท่ีจัด

ากสํานักงาน

างอิงการประ

งทรัสต์จะพิจ

นตลาดทุนใน

ดับท่ีเหมาะ

 อัตราดอกเบี

กการลงทนุใน

ทางเลือกอ่ืน

 ทาวเวอร์ จา

งทรัสต์  

ดในบริษัทเอ็
ห้กบักองทรัส
หุ้ นทัง้หมดขอ
ทรัสต์ 

9.99 ของหุ้น

นนัน้ คือ นาย

ดในบริษัทเอ็

นายสชุาติ เจี

อหุ้นของบริษ

์ โดยใช้เงินที่

าซือ้ขายหุ้นดั

์สินหลกัท่ีลงท

ทําโดยผู้ ปร

น ก.ล.ต. และ

ะมาณการโด

จารณาปัจจัย

นช่วงท่ีมีการ

สมท่ีนักลงท

บีย้ทัง้ในประ

นหลกัทรัพย์ป

ๆ และการสํ
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ากนายสชุาติ 

็กเชน ทาว
สต์ 
องผู้ จัดการ

นทัง้หมดใน

ยสชุาติ เจีย

อ็กเชน ทาว

จียรานสุสติ 

ษัทเอ็กเชน 

ท่ได้จากการ

ดงักล่าว  

ทุนครัง้แรก 

ะเมินราคา

ะราคาหุ้นท่ี

ยผู้ประเมิน

ัยต่างๆ ท่ีมี

รเสนอขาย

ทุนจะได้รับ 

เทศและใน

ประเภทตรา

ารวจความ

 

 

  



 

 

ความเหน็ผู้

เกี่ยวกับกา

 

(3) ท

M

ผ้

2

บุคคล/บริษั

ความขัดแย้

ความสัมพนั

ลักษณะขอ

ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

ผู้จ ัดการกอง

ารทาํรายการ

 

ทรัสตีซึ่งกระ

Manager) โ

ผู้ จัดการกอง

29/2555 ทัง้นี

ษัท  ที่อาจมี

ย้ง 

นัธ์ 

องรายการ  

 

ยบายราคา 

ทรัสต์

ร  
ร

ก

1

2

ะทําในนามข

โดยบริษัทเป็

งทรัสต์ซึ่งถูก

นีร้ายละเอียด

บริษัท

ได้รับ

ขดัแย้

ทรัสตี

(REIT

บริษัท

ด้วย 

1. ค

มู

2. ค

ร

บ

ายการซือ้ท

กองทรัสต์เสีย

. ทําให้กอ

ดีโดยท

สร้างมลู

2. เง่ือนไข

ปกติทัว่

ของกองทรัส

นบคุคลท่ีอา

กําหนดให้เป็

ดการทําธรุกรร

ท เอสซีซีพี รีท

บการแตง่ตัง้เป็

ย้งกบักองทรัส

ตีซึ ่งกระทําใ

T Manager)

ทเรียกเก็บค่า

3 สว่นได้แก่  

คา่ธรรมเนียม

มลูคา่ทรัพย์สิ

ค่าธรรมเนียม

รายได้สุทธิจ

บริหารจดัการ

รัพย์สินดังก

ประโยชน์เพร

องทรัสต์ได้มา

างอ้อม ดังนั ้

ลค่าเพ่ิมให้แก

ในการเข้าทํา

ไป  

ต์แต่งตัง้บริษ

จมีความขดัแ

ป็นบุคคลท่ีอา

รมแตง่ตัง้ผู้จั

ทส์ จํากดั 

ป็นผู้จดัการกอ

สต์ตามประก

ในนามของก

 ของกองทรัส

ธรรมเนียมผู้

 

พืน้ฐาน (Bas

นรวมของกอ

มพิเศษ (Ince

ากทรัพย์สิน

รกองทรัสต์ โ

กล่าวเป็นรา

ราะ 

าซึง่อสงัหาริม

ัน้จึงถือได้ว่า

กก่องทรัสต์แล

ารายการซือ้ท

ษัทเป็นผู้ จัด

แย้งกบักองท

าจมีความขัด

ดัการกองทรัส

องทรัสต์ซึง่ถกู

าศ สช. 29/2

กองทรัสต์แต

สต์ 

จดัการกองท

se Fee) ซึง่ค

งทรัสต์ แต่ทัง้

entive) ซึ่งค

ท่ีกองทรัสต์

โดยผู้จดัการก

ยการท่ีสมเห

มทรัพย์ซึง่มีศั

าทรัพย์สินดงั

ละผู้ ถือหน่วย

ทรัพย์สินท่ีสํ

การกองทรัส

รัสต์เพราะบ ิ

ดแย้งกับกอง

สต์สามารถส

กกําหนดให้เป

555 

ต่งตัง้บริษัทเ

ทรัสต์จากกอง

คาดว่าจะเรียก

ัง้นีไ้มน้่อยกว่

คาดว่าจะเรีย

์เข้าลงทุน ก่

กองทรัสต์จะ

หตุสมผลแล

กัยภาพในเชิ

กล่าวมีศกัยภ

ยทรัสต์  

าคญัเป็นไปต

สต์ของกองท

ริษัทได้รับกา

งทรัสต์ตามป

รุปได้ดงันี ้

ป็นบคุคลท่ีอา

เป็นผู้จดัการ

งทรัสต์ ซึ่งจะป

กเก็บไม่เกิน 0

า 26 ล้านบา

ยกเก็บไม่เกิน

อนหักค่าใช้จ

ไม่จัดเก็บค่า
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ละไม่ทําให้

ชงพาณิชย์ท่ี

ภาพในการ

ตามการค้า

ทรัสต์ (REIT 

รแต่งตัง้เป็น

ประกาศ สช. 

าจมีความ

รกองทรัสต์ 

ประกอบไป

0.45% ของ

าทต่อปี 

 2.5% ของ

จ่ายในการ

าธรรมเนียม

 

 

 

 



 

 

ความเหน็ผู้

กองทรัสต์เ

ผู้จ ัดการ

เกี่ยวกับราค

พิ

ค

3. ค

3

เ

ข

3

ว

า 
โครงส

1. ใ

ค

อื

ผู้

ไ

ข

ห

ผู้

ค

อื

ก

ข

ด้

ก

2. ใ

ข

ส

พิเศษดังกล่า

คา่ธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

3.1. คา่ธรรมเ

สนอขายหน่ว

ของมลูคา่ทรัพ

3.2. ค่าธรรมเ

ว่าจะเรียกเก็บ

สร้างของคา่ธ

ในส่วนค่าธรร

ค่าธรรมเนียม

อ่ืนในประเทศ

ผู้จดัการกองท

ไทยในตา่งปร

ของกองทนุรว

หน้าท่ีของผู้ จั

ผู้ จัดการกอ

ค่าธรรมเนียม

อ่ืนนัน้ต้องคํ

กองทรัสต์ของ

ของบริษัทในก

ด้วย ค่าธรรม

กองทรัสต์ตาม

ในสว่นค่าธรร

ของผู้ จัดการก

สร้างแรงจูงใ

าวในกรณีท่ีก

พเิศษน้อยกว

มในการได้มา

เนียมในการไ

วยทรัสต์ตอ่ป

พย์สินท่ีได้มา

เนียมในการจํ

บไมเ่กิน 2% ข

ธรรมเนียมผู้จั

รมเนียมอตัรา

มพืน้ฐานของ

ศท่ีอยู่ในอุตส

ทรัสต์ของทรัส

ระเทศ โดยใน

วมอสงัหาริมท

จัดการกองท

งทุนรวมอส

มผู้จดัการกอง

านึงถึงภาระ

งทรัสต์เพ่ือกา

การบริหารจดั

เนียมในส่วน

มปกติท่ีเกิดขึ ้

รมเนียมพิเศษ

กองทรัสต์ ซึ่ง

ใจให้ผู้ จัดก

กําไรสุทธิหลั

วา่คา่ธรรมเนี

หรือจําหน่าย

ด้มาซึง่ทรัพย์

ระชาชนครัง้แ

 

จําหน่ายไปซึง่

ของมลูคา่ทรัพ

จดัการกองทรั

าพืน้ฐานนัน้เ

ผู้จัดการกอง

สาหกรรมเดีย

สต์เพ่ือการลง

นการเปรียบเที

ทรัพย์อ่ืนนัน้ต้

รัสต์นัน้มีปริ

สังหา ริมท รั

งทรัสต์ของทรั

ะหน้าท่ีของ

ารลงทนุในอสั

ดัการกองทรั

นอตัราพืน้ฐา

น้  

ษนัน้จะสะท้อน

งเป็นการกํา

ารกองทรัสต

ลังปรับปรุงแ

ยมท่ีจะเรียก

ยไปซึ่งทรัพย์สิ

ย์สนิหลกัของก

แรก ซึง่คาดว่

งทรัพย์สินหลั

พย์สนิท่ีจําหน

รัสต์  

เป็นไปตามปก

งทุนของกอง

ยวกันและค่า

งทนุในอสงัหา

ทียบกบัค่าธรร

ต้องคํานึงวา่ภ

มาณมากกว

รัพย์  และใน

รัสต์เพ่ือการล

บริษัทซึ่งจะ

สงัหาริมทรัพย

ัสต์นัน้รวมถึง

นนัน้สะท้อน

นจากผลการ

หนดค่าธรรม

ต์บริหารจัด

แล้วของกอง

เก็บ 

สินหลกัของก

กองทรัสต์ภาย

าจะเรียกเก็บ

ลกัของกองทรั

น่ายได้ 

กติวิสยัเทียบ

ทุนรวมอสงัห

าธรรมเนียมพื

าริมทรัพย์อ่ืน

รมเนียมผู้จดั

ภาระหน้าท่ีใน

ว่าการปฏิบัติ

นการเปรียบ

ลงทนุในอสงัห

ะแตกต่างจา

ย์กองอ่ืนเน่ือง

งการมีหน้าท่ี

นค่าใช้จ่ายใน

บริหารจดักา

มเนียมดังกล่

การกองทรั
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ทรัสต์ก่อน

กองทรัสต์  

ยหลงัการ

บไม่เกิน 2% 

รัสต์ ซึง่คาด

บเคียงได้กบั

หาริมทรัพย์

พืน้ฐานของ

นในประเทศ

การกองทนุ

นการปฏิบตัิ

ติหน้าท่ีของ

บเ ทียบกับ

หาริมทรัพย์

ากผู้ จัดการ

งจากหน้าท่ี

จดัหาผู้ เช่า

นการบริหาร

รกองทรัสต์

ล่าวเพ่ือการ

ัสต์อย่างมี
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หมายเหต ุ1: คา่ธ

เช่าอสงัหาริมทรัพ

เฮ้าส์ และกองทนุ

จากคา่ธรรมเนียม

พืน้ฐานของผู้จัดก

ดบับลวิเอชเอ บิส

และสิทธิการเช่า

อสงัหาริมทรัพย์แล

ตอ่ปีของมลูคา่ทรั

หมายเหต ุ2: คา่ธ

(ทรัสต์เพ่ือการลง

อสงัหาริมทรัพย์ไท

เช่าดบับลิวเอชเอ

เทา่กบัร้อยละ 0.5

ธรรมเนียมพืน้ฐาน

พย์ CPN คอมเม

รวมอสงัหาริมทรัพ

มผู้จดัการกองทนุ

การกองทรัสต์ขอ

สเินส คอมเพลก็ซ

อสังหาริมทรัพย์

ละสทิธิการเช่าดบั

รัพย์สินสทุธิ 

ธรรมเนียมในการ

งทนุในอสงัหาริม

ทคอน ทรัสต์เพ่ือก

อ พรีเมี่ยม โกรท)

5 และร้อยละ 5 ขอ
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3. ใ

ก

ก

ก

เ

เพ

นของผู้จดัการกอ

มอร์เชียล โกรท ก

ัพย์เคพีเอ็น) มีอตั

นในปีบญัชีล่าสดุห

งทรัสต์เพ่ือการล

ซ์ ทรัสต์เพ่ือการล

ย์ไทคอน ทรัสต์เพ

บบลิวเอชเอ พรีเมี

รได้มาหรือจําหน่า

ทรัพย์และสิทธิก

การลงทนุในอสงัห

 มีอตัราท่ีคาดว่า

องมลูคา่ทรัพย์สนิ

ประสิทธิภาพ 

ในส่วนค่าธร

กองทรัสต์นัน้

กองทรัสต์ของ

การกําหนดคา่

ป็นการสร้าง

พ่ือการเติบโต

งทนุของกองทนุร

องทนุรวมสิทธิกา

ตราการเรียกเก็บอ

หารด้วยมลูคา่ทรัพ

ลงทุนในอสงัหาริม

งทนุในสทิธิการเช

พ่ือการลงทุนใน

มี่ยม โกรท) มีอตัร

ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ารเช่า ดบับลิวเอ

หาริมทรัพย์และสทิ

าจะเรียกเก็บอยู่ใ

นท่ีจําหน่ายไป 

 

รมเนียมในก

นเป็นไปตามป

งทรัสต์เพ่ือก

าธรรมเนียมดั

แรงจูงใจให้ผ้

ตของกองทรัส

รวมอสงัหาริมทรัพ

ารเช่าอสงัหาริมท

ยูใ่นชว่งเท่ากบัร้อ

พย์สินรวมเฉล่ีย (

มทรัพย์อ่ืนในประ

ชา่อสงัหาริมทรัพย

นอสังหาริมทรัพย์

ราท่ีคาดวา่จะเรีย

นของผู้จดัการกอง

อชเอ บิสสิเนส คอ

ทธิการเช่าอมตะซ

ในช่วงเท่ากับร้อย

การได้มาหรื

ปกติวิสยัเทีย

ารลงทุนในอ

ดงักล่าว และ

ผู้จดัการกองท

สต์ 

พย์อ่ืนในประเทศ

ทรัพย์ไพร์มออฟฟิ

อยละ 0.08 และร้

(คา่เฉลี่ยของมลูค

ะเทศไทย (ทรัสต์

ย์ แอล เอช ช้อปปิ

ย์และสิทธิการเช่

กเก็บอยู่ในช่วงเท

งทรัสต์ของทรัสต์เ

อมเพล็กซ์ ทรัสต์

ซมัมิทโกรท และท

ยละ 0.75 และร้อ

รอจําหน่ายไ

ยบเคียงได้กับ

สงัหาริมทรัพ

การกําหนดค

ทรัสต์ในการ

ที่อยู่ในอตุสาหกร

ฟศ กองทนุรวมสิท

รอยละ 0.88 ต่อปี

คา่ทรัพย์สินรวมต้

์เพ่ือการลงทุนใน

ปิง้ เซ็นเตอร์ ทรัสต

าอมตะซัมมิทโก

ท่ากบัร้อยละ 0.2

เพ่ือการลงทนุในอ

์เพ่ือการลงทุนใน

ทรัสต์เพ่ือการลงทุ

อยละ 5 ของมูลค่

ปซึ่งทรัพย์สิ

บค่าธรรมเนีย

พย์อ่ืนในประ

ค่าธรรมเนียม

รจดัหาทรัพย์สิ

รรมเดียวกนั (กอง

ทธิการเช่าอสงัหา ิ

ปของมลูคา่ทรัพย์สิ

ต้นปีและสิน้ปี)) แ

นอสงัหาริมทรัพย์

ต์เพ่ือการลงทนุใน

กรท และทรัสต์เพ

5 ตอ่ปีของราคาท

อสงัหาริมทรัพย์อ่ื

นอสงัหาริมทรัพย์

ทนุในอสงัหาริมทรั

าทรัพย์สินท่ีได้ม
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นหลักของ

ยมผู้ จัดการ

เทศไทยท่ีมี

มดงักลา่วยงั

สินเพ่ิมเติม

งทนุรวมสิทธิการ

าริมทรัพย์ควอลิตี ้

์สนิรวม (คํานวณ

และค่าธรรมเนียม

์และสิทธิการเช่า 

นอสงัหาริมทรัพย์

พ่ือการลงทุนใน

ทนุ และร้อยละ 2 

นในประเทศไทย 

์และสิทธิการเช่า

รัพย์และสิทธิการ

มา และอยู่ในช่วง
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ท่ีตัง้ส

บุคคล/บริษั

ความขัดแย้

ความสัมพนั

ลักษณะขอ

ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

ความเหน็ผู้

กองทรัสต์เ

รายละเอี
ัจจบุนัสามาร

(1) ร
สํานกังาน 

ษัท  ที่อาจมี

ย้ง 

นัธ์ 

องรายการ  

 

ยบายราคา 

ผู้จ ัดการ

เกี่ยวกับราค

 

อียดการทําธุ
รถสรุปได้ดงันี
รายการท่ีบริษ

บริษัท

นายส
ถือหุ้น
เป็นก
บริษัท
ตามป

บริษัท

ระยะ

ฐานะ

โค
 

ภายใ

จํากัด

lengt

มีลกัษ

า 
การเ

ค่าบริ

พืน้ท่ี

โดยเที

ธุรกรรมระหว
นี ้
ษัท หาดสบา

ท หาดสบาย 

สชุาติ เจียราน
นร้อยละ 60.
กรรมการในผู้
ท หาดสบาย
ประกาศ สช. 

ท หาดสบาย

ะเวลา 3 ปี ระ

ะผู้ ให้เช่า มีรา

ท ี่ต ัง้

ครงการเมอร์คิ

ใต้สญัญาเช่า

ด ทําการเช่า

th basis) แล

ษณะใกล้เคีย

ช่าพืน้ท่ีสํานั

ริการของบริษ

มีลกัษณะท่ีส

ทียบเคียงกบั

ว่างกองทรัส

ย จํากดัมีกา

 จํากดั 

นสุสติซึง่เป็นก
99 ในบริษัท 
ผู้ จัดการกอง
ย จํากัด จึงถือ
 29/2555 

 จํากดั มีการ

ะหว่างบริษัท 

ายละเอียดโด

งของทรัพย์สิ

คิวร่ี ทาวเวอร์

าและสญัญาบ

าพืน้ท่ีบนทรัพ

ะมีเง่ือนไขกา

ยงกนั 

นักงานในโค

ษัท หาดสบา

สามารถเทียบ

ลกัษณะพืน้ที

ต์กับบุคคลที

ารเช่าพืน้ท่ีใน

กรรมการในผู้
 หาดสบาย จ
ทรัสต์ เป็นก
อเป็นบุคคลที

รเช่าพืน้ท่ีสําน

หาดสบาย จํ

ยสรุป ดงันี ้

สิน 

ร์ 

บริการท่ีจะโอ

ัพย์สินของก

ารเช่าท่ีเป็นไป

รงการเมอร์คิ

าย จํากัด เป็

บเคียงได้กบัเ

ท่ี ตําแหน่งท่ีตั

ท่ีเก่ียวโยงกัน

นโครงการเมอ

ผู้จดัการกองท
จํากดั และนา
รรมการในบ
ท่ีเก่ียวโยงกัน

นกังานภายใ

ากดั ในฐานะ

พื

(ตารา

อนมายงักองท

องทรัสต์โดย

ปตามมาตรฐ

คิวร่ี ทาวเวอ

นเง่ือนไขภา

เง่ือนไขปกติที

ตัง้ และขนาด

นกับผู้ จัดการ

อร์คิวร่ี ทาวเว

ทรัสต์ เป็นกร
ายกฤษณ ฉัน
บริษัท หาดสบ
นกับผู้ จัดการ

ต้สญัญาเช่า

ะผู้ เช่า และก

พืน้ท ี่ 

างเมตร) 

58 

ทรัสต์ บริษัท

ยใช้ราคาตล

านท่ีใช้กบัผู้ เช

อร์นัน้ อัตรา

ายใต้สัญญา

ท่ีผู้ เช่าพืน้ท่ีรา

ของพืน้ท่ี 

188

รกองทรัสต์  

อร์ เพ่ือเป็น

รรมการและ
นทวรกิจ ซึ่ง
บาย จํากัด 
รกองทรัสต์ 

และบริการ

องทรัสต์ใน

 หาดสบาย 

ลาด (Arm’s 

ช่ารายอ่ืนท่ี

ค่าเช่าและ

เช่า/บริการ

ายอ่ืนได้รับ 

 

 

       



 

 

(

บุคคล ที่อา

ข ัดแย้ง 

ความสัมพนั

ลักษณะขอ

ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

ความเหน็ผู้

กองทรัสต์เ

 

 

(2) รายการที

ทรัพย์สนิ

าจมีความ

นัธ์ 

องรายการ  

 

ยบายราคา 

ผู้จ ัดการ

เกี่ยวกับราค

 

 

ท่ีบริษัท เอส

นของกองทรัส

บริษัท

นายส
ผู้ มีอํา
บริษัท
โยงกั

บริษัท
ประก
ระหว
และก

โค
 

ภายใ
ผู้จดัก
(Arm
รายอื่

า 
การเ
ค่าบริ
สญัญ
พืน้ท่ี
พืน้ท่ี 

สซีแคปปิตอล

สต์เพ่ือเป็นท่ีตั ้

ท เอสซีแคปปิ

สชุาติ เจียราน
านาจควบคุม
ท เอสซีแคปปิ
นักบัผู้จดัการ

ท เอสซีแคป
กอบธุรกิจบน
ว่างบริษัท เอ
กองทรัสต์ ในฐ

ที่ต ัง้

ครงการเมอร์คิ

ใต้สัญญาเช่า
การกองทรัสต

m’s length ba
อื่นท่ีมีลกัษณะ

ช่าพืน้ท่ีสํานั
ริการของบุค
ญาเช่า/บริการ
รายอื่นได้รับ
 

ลพาร์ทเนอร์

ตัง้สํานกังาน 

ปิตอลพาร์ทเน

นสุสติซึง่เป็นก
มในบริษัท เอ
ปิตอลพาร์ทเ
รกองทรัสต์ ต

ปปิตอลพาร์ท
นทรัพย์สินขอ
สซีแคปปิตอ
ฐานะผู้ให้เช่า

งของทรัพย์สิ

คิวร่ี ทาวเวอร์

าและสญัญา
ต์ทําการเช่าพื
asis) และมีเงื
ะใกล้เคียงกนั

นักงานในโค
คลท่ีเก่ียวโย
รพืน้ท่ีมีลกัษณ
 โดยเทียบเคี

ร์ (ประเทศไท

นอร์ (ประเทศ

กรรมการในผู้
อสซีแคปปิตอ
นอร์ (ประเท
ตามประกาศ ส

ทเนอร์ (ประ
งกองทรัสต์สั
ลพาร์ทเนอร์
า มีรายละเอีย

สิน 

ร์ 

าบริการท่ีจะม
พืน้ท่ีบนทรัพย
ง่ือนไขการเช่
น 

รงการเมอร์คิ
งกนักับผู้ จัดก
ณะท่ีสามารถ
คียงกบัลกัษณ

ทย) จํากัด มี

ศไทย) จํากดั 

ผู้จดัการกองท
อลพาร์ทเนอ
ศไทย) จํากดั
สช. 29/2555

เทศไทย) จํา
สญัญาเช่าแล
ร์ (ประเทศไท
ยดโดยสรุป ดั

พ ื
(ตารา

ประมา

มีการจัดทํา 
ย์สินของกอง
าท่ีเป็นไปตา

คิวร่ี ทาวเวอ
การกองทรัส
ถเทียบเคียงไ
ณะพืน้ท่ี ตําแห

มีการเช่า/บริ

ทรัสต์ เป็นกร
อร์ (ประเทศไ
ดจึงถือเป็นบคุ
5 

ากัด มีการเช่
ละบริการระย
ทย) จํากดั ใน
ดงันี ้

พืน้ท ี่ 
างเมตร ) 

าณ 94.19 

บุคคลท่ีเก่ียว
ทรัสต์โดยใช้
มมาตรฐานที

อร์นัน้ อัตรา
ต์จะเป็นเง่ือน
ได้กบัเง่ือนไขป
หน่งท่ีตัง้ แล

189

การพืน้ท่ีใน

รรมการและ
ไทย) จํากัด 
คคลท่ีเก่ียว

ช่าพืน้ท่ีเพ่ือ
ยะเวลา 3 ปี
นฐานะผู้ เช่า 

วโยงกันกับ
ราคาตลาด 
ท่ีใช้กบัผู้ เช่า

ค่าเช่าและ
นไขภายใต้
ปกติท่ีผู้ เช่า
ะขนาดของ

 

 



 

 

 

 

(

บุคคล/บริษั
ข ัดแย้ง 

ความสัมพนั

ลักษณะขอ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

ความเหน็ผู้
กองทรัสต์เ

 

 

(3) รายการที

สํานกังาน

ษัท  ที่อาจมีค

นัธ์ 

องรายการ  
 

ยบายราคา 

ผู้จ ัดการ
เกี่ยวกับราค

ท่ีบริษัท ภเูก็ต

น 

ความ บริษั

นาย
และ
จงึถื

บริษั
กอง
จํากั
โดยส

โ
 

บริษั
ราค
มาต

า 
การเ
บริษั
แคว
เทีย
ลกัษ

 

ตสแควร์ จํากั

ษัท ภเูก็ตสแค

ยสุชาติ เจียรา
ะผู้ มีอํานาจคว
อเป็นบคุคลที

ษัท ภูเก็ตสแค
ทรัสต์สัญญ
ัด ในฐานะผู้
สรุป ดงันี ้

ที่ต ั ้

ครงการเอ็กเช

ษัท ภูเก็ตสแค
าตลาด (Arm
ตรฐานท่ีใช้กบั

เช่าพืน้ท่ีสํานั
ษัท ภูเก็ตสแค
วร์ จํากัด เป็น
บเคียงได้กับ
ษณะพืน้ท่ี ตํา

กดัมีการเช่า/บ

วร์ จํากดั 

านุสสติซึ่งเป็
วบคมุในบริษั
ท่ีเก่ียวโยงกนั

ควร์ จํากัด มี
าเช่าและบริ
ผู้ เช่า บริษัทเอ็

ัง้ของทรัพย์

ชน ทาวเวอร์ 

ควร์ จํากัด ทํ
m’s length 
บผู้ เช่ารายอ่ืนท

กังานในโครง
ควร์ จํากัดนั ้
นเง่ือนไขภาย
บเง่ือนไขปก
แหน่งท่ีตัง้ แล

บริการพืน้ท่ีใน

ป็นกรรมการใ
ษัท ภเูก็ตสแค
กบัผู้จดัการก

การเช่าพืน้ท่ี
รการระยะเวล
อ็กเชน ทาวเว

์สิน 

 

าการเช่าพืน้
 basis) แ
ท่ีมีลกัษณะใ

งการเอ็กเชน 
ัน้ อัตราค่าเช
ยใต้สัญญาเช
กติท่ีผู้ เช่าพืน้
ละขนาดของ

นทรัพย์สินขอ

ในผู้จัดการก
ควร์ จํากดั บริ
กองทรัสต์ ตา

ท่ีเพ่ือประกอบ
ลา 3 ปีระหว
วอร์ ในฐานะ

(ตาร

3

นท่ีบนทรัพย์สิ
และมีเง่ือนไข
กล้เคียงกนั 

ทาวเวอร์ เพ่ือ
ช่าและค่าบริ
ช่า/บริการพืน้
นท่ีรายอ่ืนได้
พืน้ท่ี 

องกองทรัสต์

องทรัสต์ เป็น
ริษัท ภเูก็ตสแ
มประกาศ สช

บธุรกิจบนทรั
ว่างบริษัท ภู
ะผู้ ให้เช่า มีร

พ ืน้ท ี่ 

รางเมตร) 

320.20 

สินของกองท
ขในการเช่าท่ี

อเป็นท่ีตัง้สํา
ริการของบริษ
นท่ีมีลักษณะ
ด้รับ โดยเทีย
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์เพ่ือเป็นท่ีตัง้

นกรรมการ
แควร์ จํากดั
ช. 29/2555 

รัพย์สินของ
เก็ตสแควร์ 
ายละเอียด

รัสต์โดยใช้
เป็นไปตาม

นกังานของ
ษัท ภูเก็ตส
ะท่ีสามารถ
ยบเคียงกับ

 

 



 

 

 

 

(

บุคคล/บริษั

ความขัดแย้

ความสัมพนั

ลักษณะขอ

ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

ความเหน็ผู้

กองทรัสต์เ

 

 

(4) ผู้จดัการก

ษัท  ที่อาจมี

ย้ง 

นัธ์ 

องรายการ  

 

ยบายราคา 

ผู้จ ัดการ

เกี่ยวกับราค

กองทรัสต์มีก

บริษัท

ได้รับ
ขดัแย้

บ ริ ษั

ทาวเว

พืน้ท่ี

ซีพี รี

รายล

โค
 

บริษัท

ราคา

ท่ีใช้กั

า 
การเช

กองท

เง่ือน

เง่ือน

ท่ีตัง้ 

 

ารเช่าพืน้ท่ีใน

ท เอสซีซีพี รีท

บการแตง่ตัง้เป็
ย้งกบักองทรัส

ษั ท  เ อ ส ซี ซี

วอร์ โดยในก

สํานกังานภา

รทส์ จํากัด ใน

ละเอียดโดยส

ที่ต ัง้

ครงการเอ็กเช

ท เอสซีซีพี รี

าตลาด (Arm’

กบัผู้ เช่ารายอ่ื

ช่าพืน้ท่ีสํานกั

ทรัสต์นัน้ อัต

นไขภายใต้[สั

นไขปกติท่ีผู้ เช่

และขนาดขอ

นโครงการเอก็

ทส์ จํากดั 

ป็นผู้จดัการกอ
สต์ตามประก

พี  รี ท ส์  จํ า

ารเข้าทําสญั

ายใต้สญัญาเช

นฐานะผู้ เช่า 

รุป ดงันี ้

งของทรัพย์สิ

ชน ทาวเวอร์ 

รทส์ จํากัด ทํ

’s length ba

นท่ีมีลกัษณะ

กงานในโครง

ราค่าเช่าแล

ัญญาเช่า/บริ

ช่าพืน้ท่ีรายอ่ืน

องพืน้ท่ี 

กเชน ทาวเวอ

องทรัสต์ซึง่ถกู
าศ สช. 29/2

า กั ด  มี ก า ร

ญาครัง้แรกนั

ช่าและบริกา

 และบริษัทเอ็

สิน 

าการเช่าพืน้

asis) และมีเงื

ะใกล้เคียงกนั

การเอ็กเชน ท

ะค่าบริการข

ริการพืน้ท่ี]มี

นได้รับ โดยเท

อร์ เพ่ือเป็นท่ีต

กกําหนดให้เป
555 

ร เ ช่ า พื น้ ท่ี ใ

นัน้ บริษัท เอส

รระยะเวลา 3

อ็กเชน ทาวเ

พ ื

(ตารา

ประมา

นท่ีบนทรัพย์สิ

ง่ือนไขการเช่า

น 

ทาวเวอร์ เพ่ือ

ของบริษัท เอ

ลักษณะท่ีสา

ทียบเคียงกบั

ตัง้สํานกังาน 

ป็นบคุคลท่ีอา

ใ น โ ค ร ง ก า

สซีซีพี รีทส์ จํ

3 ปี ระหวา่งบ

วอร์ ในฐานะ

พืน้ท ี่ 

างเมตร) 

าณ 92.58 

สินของกองท

าท่ีเป็นไปตาม

อประกอบธุรกิ

อสซีซีพี รีทส์ 

ามารถเทียบ

บลกัษณะพืน้
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าจมีความ

ร เ อ็ ก เ ช น  

ากดั จะเช่า

บริษัท เอสซี

ะผู้ ให้เช่า มี

รัสต์โดยใช้

มมาตรฐาน

กิจผู้จดัการ

 จํากัด เป็น

เคียงได้กับ

นท่ี ตําแหน่ง

 

 



 

 

ท

ด

นอก

ทรัสตี โดยรา

ดงันี ้ 

(1) ทรัส

กสกิ

บุคคล/บริษั
ข ัดแย้ง 

ความสัมพนั

ลักษณะขอ
ระหว่างกัน

เงื่อนไขนโย

จากนี ้กองท

ยละเอียดกา

สตีซึ่งกระทําใ

กรไทย จํากดั 

ษัท ที่อาจมีค

นัธ์ 

องรายการ  
 

ยบายราคา 

รัสต์มีการทํา

รทําธุรกรรมร

ในนามของกอ

 (มหาชน) เป็

ความ ธ

ธ
ก
ใน
ดั
ป
ไท
อ่ื

ท
จํ

ท
(ม
ห
ร
ห
เช
ธุ
คิ
เสี
แ
โ
เอ
มี

ารายการระห

ระหว่างกองท

องทรัสต์มีกา

นผู้ ถือหุ้นราย

ธนาคารกสิกร

ธนาคารกสิกร
กองทรัสต์ (บริ
นสดัส่วนร้อย
ดงักล่าว นอก
ประกันชีวิต จํ
ทย จํากัด (ม
อ่ืนท่ีมีลกัษณะ

ทรัสตีซึ่งกระท
จํากดั (มหาชน

ทรัสตีซึ่งกระทํ
มหาชน) โดย
หรือไม่เกิน M
ะยะเวลาชํา
หลกัประกนักา
ชน ทาวเวอร์ 
ธรุกิจดงัตอ่ไป
คิวร่ี ทาวเวอร์
ส่ียงภยัทรัพย์
และประกนัภยั
ครงการโครง
อกสารสลกัห
มีลักษณะอย

หว่างกนัระหว

ทรัสต์กบัทรัส

ารกู้ ยืมเงินจา

ยใหญ่ของทรั

รไทย จํากดั (ม

รไทย จํากัด 
ริษัทหลกัทรัพ
ยละ 99.99 ข
กจากนี ้ธนาค
จํากัด (มหาช
มหาชน) อาจ
ะเดียวกนักบัก

ทําในนามขอ
น)  

ทําในนามของ
ยเง่ือนไขในสญั
OR บวกร้อ
ระคืนเงินกู้  5
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ยธุรกิจหยดุช
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ัสตีของกองท

มหาชน)  

(มหาชน) 
พย์จดัการกอง
องจํานวนหุ้น
คารกสิกรไทย
ชน) บริษัทย่อ
ทําธุรกิจปกติ
กองทรัสต์  

องกองทรัสต์

งกองทรัสต์กู้
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ลกัประกนัทา
สญัญาเช่าท่ีดิ
รม์ประกันภัย
sks Insuran
ชะงกั (Busine
ทาวเวอร์ แล
์ประกนัภยัท่ีเ
งหนึ่งดังต่อไ

ต์กบัทรัสตีแล

ท่ีเก่ียวโยงกนั

สิกรไทย จํากั

ทรัสต์ 

เป็นผู้ ถือหุ้น
งทนุ กสิกรไท
นท่ีมีสิทธิออก
ย จํากัด (มห
อยและบริษัท
ติของสถาบนั

ต์จะกู้ ยืมเงิน

้ ยืมเงินจากธ
นมีอตัราดอก
วแต่กรณี) โด
ยะเวลาปลอด
และ/หรือส่ิงป
างธุรกิจบนท
ดิน และสิ่งปล
ัย ซึ่งประกอบ
nce) ของโค
ess Interrup
ะโครงการเม
เก่ียวข้อง (3)
ไปนี  ้ (ก) สัญ

ละบคุคลท่ีเก่ีย

นกบัทรัสตีสา

ดั (มหาชน) 

นรายใหญ่ของ
ทย จํากดั) โด
กเสียงทัง้หมด
หาชน) บริษัท
ทร่วมของธนา
นการเงินให้กั

จากธนาคาร

ธนาคารกสิกร
กเบีย้เท่ากบัไ
ยวงเงินกู้ ยืม
ดชําระเงินต้น
ปลกูสร้างของ
รัพย์สินหลกัป
ลกูสร้างของอ
บด้วย ประกั
รงการเอ็กเช
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มอร์คิวร่ีทาวเว
 สญัญาเช่าร
ญญาเช่าขอ
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ยวโยงกนักบั 

มารถสรุปได้

โดยธนาคาร

งทรัสตีของ
ดยถือหุ้นอยู่
ดของบริษัท
ท เมืองไทย
าคารกสิกร
บัทรัพย์สิน
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ทาวเวอร์ และ
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3. เอกสารสลกั

ผู้จดัการกองท
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ดําเนินการพิ
กองทรัสต์ โดย
ของทรัสตี แล
นิติบคุคลอ่ืนใ
จะมีการพิจา
ะยะเวลากา
ปรียบเทียบ
กองทรัสต์ โดย
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ของทรัสตีนัน้
ธนาคารพาณิ
ท่ีสามารถให้สิ

ารเช่ารวมม
รเช่ารวมถึงร
ายกุารเช่ารว
นกังานท่ีดิน (
การเช่า (Lea
ะ (5) บญัชีรับ
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กัหลงักรมธรร

ทรัสต์เห็นว่าก
ดผลเสียต่อผู้
จารณาเง่ือน
ยในการพิจาร
ะธนาคารพา
ดท่ีสามารถใ
ารณาในหลา
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ยท่ีอตัราดอก
ท่ีกองทรัสต์มี
 สัญญาเงินก
ชย์ สถาบนัก
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ระยะเวลากา
มมากกวา่ 9 
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บเงินซึง่เปิดไว้
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การกู้ ยืมเงินจ
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าณิชย์ สถาบนั
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ป็นประโยช
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ษัทประกนัภยั
อ่ืนนัน้ผู้จดักา
อัตราดอกเบี
นๆ ซึ่งในกา
นและในระย
ยในการพิจาร
กับบุคคลท่ีเกี
ม่ด้อยกว่าข้อ
และ/หรือนิติบ
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องผู้ เช่าท่ีมี
ช่าและ/หรือ
จดทะเบียน
กประกนัภยั
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กองท

 

าคารกสิกรไท

พย์สนิของกอง
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ป็นผู้ ถือหุ้ นรา

 

สิกรไทย จํากั

นรายใหญ่ข
งทนุ กสกิรไท
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สิกรไทย จํากั
สินของกองท
นาคารกสิกรไ
วอร์ ในฐานะผู้
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พ่ือประกอบธุ
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ขภายใต้สัญ
บเง่ือนไขปกติ
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รเช่าพืน้ท่ีใน

ลกัทรัพย์
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ร่วมของ
สถาบัน
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