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ส่ วนที& 1
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)

ส่ วนที 1
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของหน่ วยทรัสต์ (Fact Sheet)
สรุปข้ อมูลสําคัญนีเป็ นส่วนหนึงของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชีชวนซึงเป็ นเพียงข้ อมูล
สรุ ปเกียวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสียงของกองทรัสต์ ดังนัน ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจาก
หนังสือชีชวนฉบับเต็ม ซึงสามารถขอได้ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์และบริ ษัทฯ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดง
รายการข้ อมูลและหนังสือชีชวนทีบริ ษัทฯ ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ทีเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust (WHABT)
ผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
1.

สาระสําคัญของกองทรัสต์
ชือกองทรัสต์ (ไทย)
ชือกองทรัสต์ (อังกฤษ)
ชือย่ อ
ผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ทรัสตี
ทีปรึกษาทางการเงิน

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust (WHABT)
WHABT
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํ ากัด สําหรั บโครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) สําหรับโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 1 หน้ า 1

1.1

ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ในครัง7 นี 7
ลักษณะการเสนอขาย

คุณสมบัตขิ องหน่ วยทรัสต์

จํานวนหน่ วยทรัสต์ ทีเสนอขาย
มูลค่ าเสนอขายรวมทัง7 สิน7

มูลค่ าทีตราไว้ ต่อหน่ วย
ราคาเสนอขาย
ลักษณะการเสนอขาย

เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ ประชาชนทัวไปในครังแรก
(Initial Public Offering, “IPO”) โดยเป็ นการเสนอขายผ่าน
ผู้จดั การการจําหน่าย
ประเภทระบุชือผู้ถือ และชําระเต็มมูลค่าทังหมด รวมทังไม่
มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจํากัดทีเป็ นไปตาม
กฎหมายตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์
ไม่เกิน 202,000,000 หน่วย
ไม่เกิน 2,020 ล้ านบาท (เมือรวมกับเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
และ/หรื อ นิติบคุ คลอืนใด สําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ครังแรกมูลค่าทังสินไม่เกิน 505 ล้ านบาท รวมเป็ นจํานวน
เงินทีได้ จากแหล่งเงินทุนทังสินไม่เกิน 2,525 ล้ านบาท) ซึง
กองทรั สต์จะใช้ เงินจากแหล่งเงิ นทุนดังกล่าวเข้ าลงทุนใน
ทรั พ ย์ สิน มูล ค่ารวมไม่เกิ น 2,390 ล้ า นบาท (ไม่ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิม)
10 บาทต่อหน่วย
10 บาทต่อหน่วย
เสนอขายต่อนักลงทุนดังต่อไปนี

ประเภทนักลงทุน
(1) เสนอขาย บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน”)

(2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่าย

จํานวนหน่ วยทรัสต์ ทีเสนอขาย
ประมาณ 30,300,000 หน่ ว ย หรื อคิ ด เป็ น
ประมาณร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
ออกและเสนอขาย โดยจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจะ
จัด สรรจริ ง ให้ แ ก่ ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน
อาจมีการเปลียนแปลงจากสัดส่วนข้ างต้ น ซึง
จะคิ ด เป็ นสัด ส่ว นประมาณร้ อยละ 15 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายจริ งได้
ทังหมดหลังจากปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในครังนี
ประมาณ 31,000,000 หน่วย
ประมาณ 140,700,000 หน่วย

(โปรดดูนิยามของนักลงทุนแต่ละประเภทในส่วนที 3 ของแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวน)

ผู้จัดการการจัดจําหน่ าย

ธนาคาร ซีไอเอ็ มบี ไทย จํ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 1 หน้ า 2

วิธีการจัดสรร
จํานวนหน่ วยจองซือ7 ขัน7 ตํา
จํานวนเงินจองซือ7 ขัน7 ตํา
1.2

จัดสรรโดยใช้ ดลุ พินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
2,000 หน่วย และเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
20,000 บาท และเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 บาท

ความสมเหตุสมผลของราคาซือ7 ทรัพย์ สิน
ผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่า การลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์ และมูลค่าทีกองทรัสต์ลงทุนเป็ นมูลค่าทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นมูลค่าทีอ้ างอิงจากราคา
ประเมินของทรัพย์สินทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินอิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
รวมทังผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อง เช่น ภาวะตลาด
เงินและตลาดทุนในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตราผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสมทีนักลงทุนจะได้ รับ
ศักยภาพในเชิงพาณิชย์และมูลค่าในเชิงธุรกิจของทรัพย์สิน อัตราดอกเบีย อัตราผลตอบแทนทีจะได้ รับจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี รวมถึงการลงทุนทางเลือกอืนๆ และการสํารวจความต้ องการ
ของนักลงทุน (Bookbuilding)
ทังนี สําหรั บราคาสูงสุดของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ จะลงทุนครั งแรกจะไม่เกิ น 2,390 ล้ านบาท (สูงกว่าราคา
ประเมินตําสุดของทรัพย์สนิ แต่ละรายการทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ ทีประมาณ 2,162 ล้ านบาท
หรื อสูงกว่าประมาณร้ อยละ 10.55) ซึงผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงิ นเห็นว่าราคาลงทุนสูงสุด
ดังกล่าวเป็ นราคาทีสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจาก
(1)

คุณ ภาพของอาคารสํา นัก งานที เป็ นอาคารสร้ างเสร็ จใหม่ อยู่ใ นทํ า เลที มี ศัก ยภาพ โดยที ตังของ
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ใกล้ ระบบขนส่งมวลชน และจะเป็ นจุดเชือมต่อ
ของรถไฟฟ้ า / รถไฟใต้ ดินส่วนขยายในอนาคต ในขณะทีทีตังของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ มีการคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้ ทางยกระดับหลายแห่ง และจะมีระบบขนส่งมวลชนผ่านใน
อนาคตตามนโยบายระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล

(2)

อัตราการเช่าของอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงทีเทียบเคียงกันได้ อยู่ในระดับสูง ซึงบ่งบอกถึง
ศักยภาพในการจัดหาผู้เช่าของอาคารทังในปั จจุบนั และในอนาคต

อาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียง ทีสามารถเทียบเคียงกับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(ขนาดพืนทีเช่ามากกว่า 20,000 ตร.ม.)

รสา ทาวเวอร์ 1
รสา ทาวเวอร์ 2
ชินวัตรทาวเวอร์ 3
ปิ ยวรรณทาวเวอร์

บริ เวณ

พืนทีเช่า (ตร.ม.)

ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน

21,700
24,000
43,000
21,700
ส่วนที 1 หน้ า 3

อัตราการเช่า
(ร้ อยละ)
100.0
98.8
95.2
100.0

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
600.00
725.00
600.00
425.00

ซันทาวเวอร์ เอ
ซันทาวเวอร์ บี
เล้ า เป้ง หงวน

บริ เวณ

พืนทีเช่า (ตร.ม.)

ถนนวิภาวดี
ถนนวิภาวดี
ถนนวิภาวดี

24,605
34,480
31,564

อัตราการเช่า
(ร้ อยละ)
100.0
94.9
100.0

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
650.00
650.00
525.00

แหล่งทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที 31 มีนาคม 2558

อาคารสํานักงานในบริ เวณบางนา ทีสามารถเทียบเคียงกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
พืนทีเช่า (ตร.ม.)
เนชัน ทาวเวอร์
ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์
เอ็ม ดี ทาวเวอร์
เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์
แอมเพิล ทาวเวอร์
บางนา ทาวเวอร์ เอ
บางนา ทาวเวอร์ บี
บางนา ทาวเวอร์ ซี
อาคาร กุหลาบ
อาคาร เอ. พี. นคริ นทร์
อาคารเตียวฮง บางนา

44,719.05
20,890.00
20,934.00
18,560.00
18,000.00
17,918.00
13,700.00
9,410.00
8,746.00
8,672.00
7,580.00

อัตราการเช่า
(ร้ อยละ)
90.4
84.8
98.6
87.8
89.2
99.3
100.0
100.0
96.0
62.5
85.2

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
490
350
450
450
500
480
480
480
350
250
350

แหล่งทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที 31 มีนาคม 2558

นอกจากนี จากการประเมินของแผนธุรกิจของตัวแทนจัดหาผู้เช่า (Sole Agency) คือ บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส
(ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง CBRE ได้ มีแผนใน
การเพิมอัตราการเช่าให้ อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับอาคารในบริ เวณใกล้ เคียงในช่วง 2-3 ปี ข้ างหน้ า ทังนี โดยหาก
พิจารณาจากความสามารถในการเพิมอัต ราการเช่ าตังแต่ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ เ ข้ าลงทุนใน
สินทรัพย์ อัตราการเช่ามีการปรับเพิมจากประมาณร้ อยละ 5.06 ในช่วงกลางปี 2557 ขึนมาเป็ นระดับสูงกว่าร้ อย
ละ 54.87 ในเดือน ก.ค. 2558 (รวมสัญญาเช่าและสัญญาจองพืนทีเช่า) ซึงแสดงถึงศักยภาพของสินทรัพย์ และ
ความสามารถของตัวแทนจัดหาผู้เช่า ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่า อาคารสํานักงานใน
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ น่าจะสามารถเพิมอัตราการเช่าไปถึงระดับของตลาดได้ ใน
อนาคตอันใกล้ ทังนี ในส่วนของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นัน มีผ้ ูเช่าหลักคือ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึงมีสดั ส่วนการเช่าพืนทีในโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ทีประมาณร้ อยละ
69.95 จึงทําให้ คงเหลือพืนทีเช่าทีต้ องจัดหาผู้เช่าอีกไม่มากนัก

ส่วนที 1 หน้ า 4

(3)

การที มีการรั บประกัน กํ าไรจากการดํา เนิน งานของทรั พย์ สินทีกองทรั ส ต์ จะเข้ าลงทุนครั งแรกจาก
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาตกลงกระทําการ ทําให้ กองทรัสต์มี
รายได้ ในช่วงการรับประกันมีความแน่นอนมากขึน ซึงช่วยสร้ างความมันใจให้ กบั นักลงทุน

(4)

ในการประเมินราคาของผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ ซึงใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)
โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงอัตราคิดลดทีผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระใช้ ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
นัน มีแนวโน้ มทีจะใช้ อตั ราคิดลดทีค่อนข้ างคงที กล่าวคือ สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ซึงเป็ นสินทรัพย์รูปแบบกรรมสิทธิu ผู้ประเมินใช้ อตั ราคิดลดทีร้ อยละ v.ww – v.yw และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร้ อยละ z.yw – {.ww และสําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ซึงเป็ นสินทรัพย์รูปแบบสิทธิการเช่า ผู้ประเมินใช้ อตั ราคิดลดทีร้ อยละ ||.ww ซึงการใช้ อตั รา
คิดลดนีสะท้ อนหลักคิดว่านักลงทุนมีความต้ องการผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่อนข้ างคงที และไม่
แปรผันตามอัตราดอกเบียในตลาดเงิ นและผลตอบแทนการลงทุนอืนๆ มากนัก ทังนี หากพิจารณา
สภาวะอัตราดอกเบียในตลาดเงินในช่วงปี ทีผ่านมา จะเห็นว่าอัตราดอกเบียในตลาดเงินทีอ้ างอิงโดยใช้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีแนวโน้ มลดลง จากข้ อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
10 ปี ในช่วงหนึงปี ทีผ่านมา มีอตั ราลดลงจากระดับร้ อยละ 3.74 ณ วันที 14 กรกฎาคม 2557 เป็ นร้ อย
ละ 2.82 ณ วันที 14 กรกฎาคม 2558 (ข้ อมูลจาก www.thaibma.or.th) ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าอัตราคิด
ลดที ได้ จากการคํานวณโดยใช้ ตวั แปรอ้ างอิงดังกล่าว น่าจะมีอตั ราทีตําลงตามไปด้ วยภายใต้ สภาวะที
ตัวแปรอืนๆ ทีใช้ ในการคํานวณอัตราคิดลดไม่เปลียนแปลง และทําให้ มลู ค่ายุติธรรมของทรัพย์สนิ ซึงได้
จากการคํานวณด้ วยอัตราคิดลดทีตําลงนี มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทีสูงขึน

(5)

ประมาณการอัตราเงิ นจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือ หน่วยทรั ส ต์ ในรู ปของผลประโยชน์ ตอบแทนและการลดทุน
สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาลงทุนของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในตลาด
โดยหากพิจารณาจากประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในปี ประมาณการของทรัสต์ที
คาดการณ์ อยู่ทีประมาณร้ อยละ 6.23 สําหรับอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยแบ่งเป็ นอัตรา
เงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ประมาณร้ อยละ 5.84 และอัตราเงินลดทุนโดยวิธีการทยอยคืนเงิน
ต้ นแบบเส้ นตรงประมาณร้ อยละ 0.39 (อ้ างอิงจากเอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและ
การปั นส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตังแต่วนั ที 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ทังนี อัตราเงิน
จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ประมาณการจากราคาหน่วยทรัสต์สมมติฐานที 10 บาท ซึงเป็ น
ตัวเลขอ้ างอิ งเพื อใช้ ในการคํ านวณเท่านัน การกํ าหนดราคาทรั พ ย์ สิน ทีทรั สต์ จ ะลงทุนสุดท้ า ยจะ
กํ า หนดจากการรวบรวมความต้ องการของผู้ ลงทุ น สถาบั น ณ อั ต ราผลตอบแทนที ต่ า งกั น
(Bookbuilding) โดยราคาหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายสุดท้ ายและราคาทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนสุดท้ ายที
ได้ จากการทํา Bookbuilding อาจตํากว่าหรื อเท่ากับมูลค่าสูงสุดของทรัพย์สินดังกล่าวโดยขึนอยู่กับ
ภาวะตลาดตลอดจนผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงทีเสนอขาย ณ เวลา
นันๆ อีกด้ วย
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อย่างไรก็ตาม เนืองจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกู้ยืมเงิน ทางผู้จัดการ
กองทรั สต์และทีปรึ กษาทางการเงินจึงได้ ทําการวิเคราะห์อัตราเงิ นจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ในปี
ประมาณการของกองทรัสต์ในกรณีทีมีการกู้ยืม และไม่มีการกู้ยืม โดยปรับปรุ งด้ วยค่าใช้ จ่ายดอกเบีย
และค่าใช้ จ่ ายอืนๆ ทีเกี ยวข้ องกับการกู้ยืมเงิ น (อ้ างอิ งจาก เอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกํ าไร
ขาดทุนและการปั นส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตังแต่วนั ที 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ซึง
สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ ดงั ต่อไปนี
ตารางแสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบ

กองทรัสต์ ในกรณีทมีี การ
กู้ยืมเงิน(1)
กองทรัสต์ ในกรณีทีไม่มีการ
กู้ยืมเงิน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัสต์
เทียบเคียง(2)

ประมาณการอัตรา ประมาณการอัตรา ประมาณการอัตรา
เงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื เงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื เงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
(ร้ อยละ)
และเงินลดทุนตาม และเงินลดทุนโดย
ประมาณการกําไร วิธีการทยอยคืนเงิน
ขาดทุน
ต้ นแบบเส้ นตรง
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
เงินปั นผล 6.12
เงินปั นผล 5.84
6.23
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39
เงินปั นผล 5.60
เงินปั นผล 5.32
5.71
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39
ไม่มีข้อมูล
เงินปั นผล 5.34
5.97
ไม่มีข้อมูล
เงินลดทุน 0.63

หมายเหตุ (1) อ้ างอิงจาก ส่วนที 2 ข้ อ 5 ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรั สต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
(2) อ้ างอิงจากตารางข้ อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีเทียบเคียง

โดยอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีเทียบเคียงกัน พิจารณาจาก
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่า ทีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดอยูใ่ นช่วง |,www ล้ านบาท ถึง |w,www ล้ านบาท การลงทุนในกรรมสิทธิu และ/หรื อ สิทธิการ
เช่า และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ (กรณีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า) และ
คํานวณมาจากอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เฉลียงวด 12 เดือนของกองทุนรวม (ณ วันที 14
ก.ค. 2558) ดังต่อไปนี
ตารางข้ อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีเทียบเคียง

วันทีจัดตัง7 กองทุน
รวม

มูลค่ า
หลักทรัพย์
ตามราคา
ตลาด(1)
(ล้ านบาท)
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อัตราการ
อัตรา
ทยอยคืน
ผลตอบแทน
เงินต้ นแบบ
รวม(2)
เส้ นตรง(3)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

อัตราผล
ตอบ
แทนสุทธิ(4)
(ร้ อยละ)

มูลค่ า
อัตราการ
อัตรา
หลักทรัพย์
ทยอยคืน
วันทีจัดตัง7 กองทุน
ผลตอบแทน
ตามราคา
เงินต้ นแบบ
รวม
รวม(2)
(1)
ตลาด
เส้ นตรง(3)
(ร้ อยละ)
(ล้ านบาท)
(ร้ อยละ)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิทธิการเช่ า (Leasehold)
QHPF
15 พ.ย. 2549
7,811
7.55
5.16
POPF
เข้ าลงทุนครังแรก
6,165
8.16
5.42
เมือวันที 1 เม.ย.
2554 และ เข้ า
ลงทุนเพิมเติมใน
วันที 30 ต.ค. 2557
CPNCG
13 ก.ย. 2555
4,778
7.19
5.73
อัตราเฉลีย
7.63
5.44
อัตราเฉลียปรับปรุงด้ วยสัดส่วนมูลค่าการเข้ า
0.89
0.63
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่าของ
กองทรัสต์ (ร้ อยละ 11.68)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกรรมสิทธิG (Freehold)
MIPF
21 ม.ค. 2548
3,800
5.25
SIRIP
28 มี.ค. 2557
1,802
5.66
KPNPF
22 เม.ย. 2556
1,800
6.35
อัตราเฉลีย
5.75
อัตราเฉลียปรับปรุงด้ วยสัดส่วนมูลค่าการเข้ า
5.08
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกรรมสิทธิuของ
กองทรัสต์ (ร้ อยละ 88.32)
ผลรวมอัตราเฉลียปรับปรุ ง
5.97
0.63

อัตราผล
ตอบ
แทนสุทธิ(4)
(ร้ อยละ)
2.38
2.75

1.46
2.20
0.26

5.25
5.66
6.35
5.75
5.08

5.34

หมายเหตุ
(1) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที |„ ก.ค. …yy†
(2) คํานวณจากจํานวนเงินปั นผลหารด้ วยราคาต่อหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(3) อัต ราการทยอยคื น เงิ น ต้ น แบบเส้ น ตรง คํ า นวณจากสัด ส่ว นสิ น ทรั พย์ สิ ท ธิ ก ารเช่า ที กองทุน รวมเข้ า ลงทุน โดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรั พย์ สินแต่ละรายการ และวันสินสุดอายุสิทธิ การเช่าของทรั พย์ สินแต่ละ
รายการ ตามรายงานประจําปี 2557
(4) อัตราผลตอบแทนรวม หักลบ อัตราการทยอยคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง

นอกจากนี เพือให้ ผ้ ทู ีสนใจทีจะลงทุนสามารถวิเคราะห์พิจารณาผลกระทบของการรับประกันผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และหน้ าทีในการชําระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตามสัญญาตกลงกระทําการ และผล
การดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรกได้ ทางผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษา
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ทางการเงินจึงได้ แสดงผลการวิเคราะห์แยกแยะดังกล่าว โดยสรุปอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ดงั นี โดย
อ้ างอิงจากประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาส่วนที … ข้ อ y ประมาณการกําไรขาดทุนของ
กองทรัสต์สาํ หรับรอบระยะเวลา |… เดือน)
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์ (ร้ อยละ) จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่ หน่ วยทรัสต์ จากรายได้ จากการ
รวมรายได้ จากการประกัน และรายได้ ประกัน และรายได้ ตามหน้ าทีใน
ตามหน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ
การชําระค่ าเช่ าของ ดับบลิวเอช
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน (ร้ อยละ)
เอ คอร์ ปอเรชัน (ร้ อยละ)
6.23
2.59
3.64
นอกจากนี เพือให้ นกั ลงทุนสามารถพิจารณาเพิมเติมถึงผลกระทบของอายุสทิ ธิการเช่าของโครงการ บางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ต่ออัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทางผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินจึงได้
ดําเนินการปรับปรุงอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้างต้ น โดยมีรายละเอียดดังนี
วิเคราะห์ อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่ รวมรายได้ จากการ
ประกัน และรายได้ ตามหน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์ (ร้ อยละ)

2.59

ประมาณการอัตราเงินปั นผล ประมาณการอัตราเงินปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
และเงินลดทุนตามประมาณการ และเงินลดทุนโดยวิธีการทยอย
กําไรขาดทุน (ร้ อยละ)
คืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง (ร้ อยละ)
เงินปั นผล 2.48
เงินปั นผล 2.20
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39

ทังนี รายได้ ทีเป็ นผลจากส่วนของรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ และรายได้ ตามหน้ าทีในการชําระ
ค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะมีระยะเวลาตามทีกําหนดในสัญญาตกลงกระทําการ (โปรดพิจารณา
ส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) เพือเป็ นการสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้สนใจทีจะลงทุนในช่วงแรก
ของการดําเนินการของสินทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรก โดยหากกองทรัสต์สามารถมีผ้ เู ช่าพืนทีเพิมเติม
และ/หรื อปรับอัตราค่าเช่าได้ ส่วนของผลกําไรจากการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์จะเพิมขึนตามลําดับและ
ส่วนของการรับประกันผลกําไรจากการดําเนินงาน และหน้ าทีในการชําระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จะลดลงตามลําดับ โดยภายหลังระยะเวลาทีกําหนดตามสัญญาดังกล่าว ผลกําไรจากการดําเนินงานจะเป็ นไป
ตามผลกําไรจากการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์
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1.3

วัตถุประสงค์ ของการระดมทุนในครัง7 นี 7
เพือระดมทุนจากนักลงทุนทัวไป ทังทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล ซึงกองทรัสต์จะนําเงินทีได้ จากการระดม
ทุนดังกล่าว ภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดตังกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายทางธุรกรรมทีเกียวข้ อง และภาษี มลู ค่าเพิม
ไปลงทุน เพื อซื ออสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ของโครงการ ("ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ที ลงทุ น ครั 7ง แรก") ซึ ง
ประกอบด้ วย
•

กรรมสิทธิuในทีดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

•

สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี นับจากวันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในครังแรก และกรรมสิทธิuในอาคารโครงการบาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

โดยในการลงทุนทรัพย์สินหลักทีลงทุนครังแรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะนําเงินดังต่อไปนี (1) เงินทีได้ มาจาก
การระดมทุนจํานวนไม่เกิน 2,020 ล้ านบาท และ (2) เงินกู้ยืมระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 505 ล้ านบาท โดยเมือหัก
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ แล้ วจะเหลือเงินทีจะนําไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ทีระบุไว้ เป็ นจํานวนไม่เกิน 2,390 ล้ านบาท ทังนี
การกู้ยืมเงินดังกล่าวจะช่วยให้ กองทรัสต์มีโครงสร้ างการบริ หารเงินทีมีประสิทธิภาพมากขึน และมีต้นทุนในการ
ลงทุนตําลงเมือเทียบกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิมเติม ทังนี บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงการบริ หารความเสียงด้ าน
สภาพคล่องของกองทรัสต์ด้วย
กองทรัสต์จะเข้ าทําสัญญาทีเกียวข้ องกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักทีลงทุนครังแรกกับคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องโดย
กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิuและสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ
2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) และจะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าและ/หรื อ
ให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ได้ ลงทุนไว้ รวมทังดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องและ
จําเป็ นเพือประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ และเพือมุ่งก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์รวมถึงการนําเงินทีได้ จากการระดมทุนดังกล่าวไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อนื และ/หรื อ ทรัพย์สนิ อืน
ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม และ/หรื อ จัดหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอืนทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั สต์
กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง

ส่วนที 1 หน้ า 9

1.4

การจัดตัง7 กองทรัสต์ และโครงสร้ างกองทรัสต์
ในการก่อตังกองทรัสต์นี บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตังทรัสต์จะดําเนินการยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที
ออกใหม่ของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และกองทรั สต์ จะก่อตังขึนด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั สต์ และ
สมบูรณ์เมือผู้ก่อตังทรัสต์โอนเงินทีได้ รับจากผู้ลงทุนผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายให้ แก่ทรัสตี
โครงสร้ างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั นี
ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
นักลงทุนอืน
โดยในการเสนอขายในครังนี ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จะลงทุนในหน่วยทรัสต์ประมาณร้ อยละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออก
และเสนอขาย

ผู้จัดการกองทรั สต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ผลประโยชน์ตอบแทน
บริ การจัดการ
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
1. บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จํากัด สําหรั บโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
2. บริ ษั ท ดับบลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน
จํากัด (มหาชน) สําหรั บโครงการ บาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เงินลงทุน

บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ค่าธรรมเนียม

ทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ
สิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์
ทรัพย์สินหลักทีลงทุนครังแรก ประกอบด้ วย
(1) กรรมสิทธิuในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(2)

สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี นับจากวันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในครังแรก และ กรรมสิทธิuในอาคารโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ทรั สตี
ค่าธรรมเนียม

ตัวแทนแต่ เพียงผู้เดียว
บริ ษั ท ซีบี ริ ช าร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จํากัด สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ให้ เช่าพืนที

ค่าเช่า

ผู้เช่ า

เมือมีการก่อตังกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีซึงกระทําในนามของกองทรัสต์จะลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือประโยชน์
ของผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ และติ ด ตามดูแ ล และตรวจสอบการบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ โ ดยบริ ษั ท ฯ รวมทัง
ควบคุมดูแลการลงทุนของกองทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ และ
กฎหมายทีเกียวข้ องบริ ษัทฯ ในฐานะเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์จะทําหน้ าทีบริ หารจัดการกองทรัสต์ และทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ภายใต้ ขอบเขตอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ และ
สัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ เช่น ดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเป็ นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึงรวมถึงการ
กําหนดนโยบาย และกลยุทธ์ ในการลงทุน การได้ มา และจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน การกู้ยืมเงิน และก่อภาระ

ส่วนที 1 หน้ า 10

ผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา การวางแผนจัดทํางบประมาณ และการรายงานงานนัก
ลงทุนสัมพันธ์ การกํากับการปฏิบตั ิงาน และการดําเนินกิจการต่างๆ เพือกองทรัสต์ และการนําเงินของกองทรัสต์
ไปลงทุนในทรัพย์สนิ หลักเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี บริ ษัทฯ จะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ด้วยการให้ เช่าทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ และให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการเช่า
เท่านัน และนํารายได้ จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ดงั กล่าวมาจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ บริ ษัทฯ จะว่าจ้ าง บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด เพือทําหน้ าที
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั กองทรัสต์สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และจะ
ว่าจ้ างบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํ ากัด (มหาชน) เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ให้ กับ
กองทรั ส ต์ สํ า หรั บ โครงการ บางนา บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ โดยหน้ า ที หลัก ของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ประกอบด้ วย การดูแลบริ หารจัดการทรัพย์สนิ จัดทําบัญชีรายรับจากการให้ เช่า และ/หรื อ การให้ บริ การ เป็ นต้ น
ภายใต้ นโยบายและการกํ ากับดูแ ลของบริ ษั ทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรั ส ต์ โดยค่า ตอบแทนของผู้บ ริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทังสองโครงการจะเป็ นไปตามข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขที ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ง ตังผู้บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์
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1.5

นโยบายการลงทุน
กองทรัสต์มงุ่ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อ ลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการ
หาดอกผลโดยวิธีอืน เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครังแรก ได้ แก่ 1. กรรมสิทธิuในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และ 2. สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่า และกรรมสิทธิuในอาคารโครงการ บางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ นอกจากนี กรรมสิทธิuยงั รวมถึงสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดิน
และอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนืองและจําเป็ นต่อการใช้
ประโยชน์ของทีดินและอาคารในโครงการ
ทังนี จํานวนเงินทีกองทรัสต์จะใช้ ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ จะกําหนดโดยอ้ างอิงจากราคาประเมินโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อิสระ ประกอบกับผลประกอบการของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน และปั จจัยอืนๆ
โดยราคาทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนนันอาจแตกต่างจากราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ ในการ
ระดมทุน ผู้จดั การกองทรัสต์และผู้จดั การการจัดจําหน่ายจะกําหนดราคาของหน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขาย
โดยคํานึงถึงผลการสํารวจความต้ องการของนักลงทุน (Bookbuilding) สภาวะตลาดทุนขณะนันๆ รวมถึงระดับ
ผลตอบแทนเฉลียทีนักลงทุนคาดหวังและจะทําการออกเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายดังกล่าว
ให้ กบั ผู้ลงทุนทังทีเป็ นผู้ลงทุนรายย่อย และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีเงือนไขตามทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลและหนังสือชีชวน
กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วนั ทีจัดตังกองทรัสต์แล้ วเสร็ จ และภายหลังจาก
กองทรัสต์ได้ ลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าวแล้ ว ผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่งตังบริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จํากัด เพือทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ กบั กองทรัสต์สําหรับโครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตังบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เพือทําหน้ าที
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ กับกองทรัสต์สําหรับ โครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 1 ข้ อ 1.6.4 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์)
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1.6

รายละเอียดทีสําคัญเกียวกับทรัพย์ สินทีลงทุนครัง7 แรก
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ 2 โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และ (2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ พืนทีเช่าอาคารรวม ณ ปั จจุบนั 30,251 ตารางเมตร บน
ทีดินตามโฉนดรวมประมาณ 4 ไร่ 2 งาน 99.25 ตารางวา
ทังนี แผนภาพ และรายละเอียดสําคัญของแต่ละโครงการสามารถสรุปได้ ดังนี
ลําดับ

โครงการ

ทีตัง7

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

1.

โครงการ เอส
เ จ อิ น ฟิ นิ ท
วัน บิ ส ซิ เ นส
คอมเพล็กซ์

349 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงจอม
พล เขต จตุจัก ร
กรุงเทพมหานคร
10900

2.

โครงการ
บางนา บิส
ซิเนส คอม
เพล็กซ์

พืน7 ทีเช่ าอาคาร

อาคารสํานักงานเกรด พรี 21,673 ตร.ม.**
เมี ยม ขนาดใหญ่ ตังอยู่
ถนนวิ ภ าวดี -รั ง สิ ต โดย
อาคารดังกล่าวดําเนินการ
เป็ นอาคารสํ า นัก งานให้
เช่า 30 ชัน
333 , 333/1-8 อาคารสํ า นัก งาน ตังอยู่ 8,578 ตร.ม.
หมูท่ ี13 ตําบล บน ถนนบางนา-ตราด
บางแก้ ว อําเภอ โ ด ย อ า ค า ร ดั ง ก ล่ า ว
บางพลี จังหวัด ดํ า เนิ น การเป็ นอาคาร
สมุทรปราการ สํานักงานให้ เช่าทีพัฒนา
ตามความต้ องการของ
ลู ก ค้ า (Built-to-Suit)
จํานวน 7 ชัน

อายุอาคาร
(เดือน / ปี )*
ประมาณ 12
เดือน

ประมาณ 8
เดือน

หมายเหตุ: * ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558
** ทังนี พืนทีเช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง
21,673 ตร.ม. หากมีการเปลียนแปลงพืนทีตามรู ปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณี ทีมีความต้ องการเช่าพืนทีจากผู้เช่ารายย่อย
จํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพืนทีในรู ปแบบ Multi-Tenant เพิมเติม อันเป็ นผลทําให้ พืนทีเช่ารวมลดลงตํากว่า
21,673 ตร.ม. อย่างไรก็ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรู ปแบบ Multi-Tenant จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพืนทีขนาดใหญ่
อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้ มดีขึน
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1.6.1

ภาพถ่ ายของทรัพย์ สินทีจะลงทุน
(1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

1.6.2

ลักษณะการลงทุน
(1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ปั จ จุบัน ผู้ที มี ชื อเป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิu ที ดิ น คื อ บริ ษั ท เอ็ ม เจพี พร็ อ พเพอร์ ตี จํ า กัด และเจ้ า ของ
กรรมสิทธิu อาคารคือ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด (มหาชน) ซึงได้ ทําสัญญาจะซือจะขาย
ทรัพย์สินกับดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ทังนี กองทรัสต์จะลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ โดยดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จะเป็ นผู้ดํ า เนิ น การเพื อให้ ก องทรั ส ต์ รั บ โอน
กรรมสิทธิuในทีดินและอาคาร รวมถึงสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ ทีเป็ นส่วนควบของโครงการ เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ดงั กล่าว รวมตลอดจนงานระบบและอุปกรณ์ทีเกียวข้ องกับอาคาร
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ลักษณะทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
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กรรมสิทธิu (Freehold) ของทีดินและอาคาร รวมถึง
สิงปลูก สร้ างและทรั พย์ สินอื นๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบ
ในอาคารและทรัพย์ สินอืนทีเกี ยวข้ อง เกี ยวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคาร
ในโครงการ เอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ /เจ้ าของ
กรรมสิทธิG/ผู้โอนสิทธิการเช่ า
ทีดิน
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์
อาคารพร้ อมทัง7 ส่ วนควบ

งานระบบและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องกับ
อาคารโครงการ

เจ้ าของกรรมสิทธิG
บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด*
เจ้ าของกรรมสิทธิG
บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)*
บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด*

หมายเหตุ : *ผู้ทีมีชือเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิu ทีดินและเจ้ าของกรรมสิทธิu ในงานระบบและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องกับอาคาร
โครงการ คือ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด และเจ้ าของกรรมสิทธิu อาคารคือ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(มหาชน) ทังนี ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้มีสิทธิ ตามสัญญาจะซือจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง ซึงได้ ทําไว้ กับ
บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) และเป็ นผู้มีสิทธิ ตามสัญญาซือ
ขายงานระบบและอุปกรณ์ซงได้
ึ ทําไว้ กบั บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด ในการทีจะกําหนดให้ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพ
เพอร์ ตี จํ า กัด จดทะเบี ยนโอนกรรมสิท ธิu ใ นที ดิ น และโอนกรรมสิ ท ธิu ในงานระบบและอุปกรณ์ ที เกี ยวข้ องกับอาคาร
โครงการ และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิu ในสิงปลูกสร้ าง ให้ แก่ดบั บลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน หรื อบุคคลทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน กําหนดก็ ได้ ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันจะกําหนดให้
บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิu ใน
ทีดิน อาคาร และงานระบบและอุปกรณ์ ให้ แก่กองทรัสต์

(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ลักษณะทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน

1. สิทธิการเช่า (Leasehold) ของทีดิน 30 ปี นับ
จากวันจดทะเบียนการเช่าโครงการ บางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
2. กรรมสิทธิu (Freehold) อาคาร รวมถึงสิงปลูก
สร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
อาคาร เครื องมื อ อุ ป กรณ์ งานระบบใน
อาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง เกียวเนือง
และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและ
อาคารในโครงการ บางนา บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์

เจ้ าของอสังหาริมทรัพย์ /เจ้ าของกรรมสิทธิG
ทีดิน*
เจ้ าของกรรมสิทธิG
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
อาคารพร้ อมทัง7 ส่ วนควบ
เจ้ าของกรรมสิทธิG
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
ส่วนที 1 หน้ า 16

งานระบบและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องกับ
อาคารโครงการ

ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน

หมายเหตุ: *ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน อาจนําทีดินไปก่อภาระผูกพันหรื อสิทธิ อืนใด โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือใช้ เป็ น
หลักประกันสําหรับการจัดหาเงินแหล่งเงินกู้สําหรับก่อสร้ างอาคารสํานักงานเพิมเติมบนพืนทีด้ านหลังอาคารโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทังนี ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงดําเนินการให้ สิทธิ และหน้ าทีต่างๆ ของกองทรัสต์
ตามสัญญาเช่าทีดินโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ยังคงมีผลผูกพันและไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ จากการก่อ
ภาระผูกพันหรื อสิทธิอืนใดในทรัพย์ทีเช่าของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันดังกล่าว
ทังนี ทีปรึ กษากฎหมายของกองทรัสต์ได้ ให้ ความเห็นทางกฎหมายว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
569 นัน ในกรณีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ นําทีดินไปจํานองให้ แก่เจ้ าหนี และก่อให้ เกิดการโอนกรรมสิทธิu ในทีดิน
ดังกล่าวจากการบังคับจํานอง สิทธิของกองทรัสต์ตามทีได้ จดทะเบียนการเช่าในทีดินดังกล่าวไว้ แล้ วย่อมไม่ระงับไป

1.6.3

สรุ ปราคาประเมินของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
มูลค่าและราคาประเมินของทรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรก มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ทรัพย์ สิน
ประเภททีดิน
สิงปลูกสร้ าง
และงาน
ระบบใน
โครงการ

รูปแบบ
มูลค่ า
การลงทุน/ สูงสุดที
ประเภท กองทรัสต์
จะเข้ า
ลงทุน*
(ล้ านบาท)

โครงการ
กรรมสิทธิuใน
เอสเจ อินฟิ นิท ทีดินพร้ อม
วัน บิสซิเนส สิงปลูกสร้ าง
คอมเพล็กซ์
โครงการ
สิทธิการเช่า
บางนา บิส
ทีดิน และ
ซิเนส คอม กรรมสิทธิuใน
เพล็กซ์
สิงปลูกสร้ าง
รวม

ราคาประเมินวิธีการ
รายได้
(ล้ านบาท)

ราคาประเมินตาม
วิธีคดิ ต้ นทุนทดแทน
(ล้ านบาท )

บริษัท
ทีเอพี
แวลูเอชัน
จํากัด**

บริษัท
แกรนด์
แอสเซท
แอดไวเซอรี
จํากัด***

บริษัท
บริษัท
ทีเอพี
แกรนด์
แวลูเอชัน แอสเซท
จํากัด** แอดไวเซอรี
จํากัด***

2,110.8

1,965

1,904

1,840

1,855

279.2

266

258

199

193

2,390

2,231

2,162

2,039

2,048

ทีมา: บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด และ บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
หมายเหตุ: * ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าใช้ จา่ ยในการจัดตังกองทรัสต์ และค่าใช้ จา่ ยธุรกรรมต่างๆ
** ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด ณ วันที 7 พฤษภาคม 2558
*** ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด ณ วันที 30 เมษายน 2558

ทังนี ทีปรึกษาทางการเงินร่วมกับบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระที
ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนแล้ ว ไม่พบสิงทีเป็ นเหตุให้ เชือว่าสมมติฐานหลักที
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ใช้ ในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีจะเกิดขึนจริ งอาจแตกต่าง
จากสมมติฐานดังกล่าวได้ หรื อเหตุการณ์ตา่ งๆ อาจจะไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์ไว้
1.6.4

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์
กองทรัสต์มีนโยบายทีจะดําเนินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีเข้ าลงทุนครังแรก โดยนําทรัพย์สิน
ดังกล่าวออกให้ เช่าแก่ผ้ ูเช่า โดยผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) จะเป็ นผู้จัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ผ่านการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการทรั พย์ สินของ
กองทรัสต์ เพือก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่กองทรัสต์
สําหรั บโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กองทรั สต์จะมอบหมายหน้ าทีในการบริ หาร
จัดการให้ แก่บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด และ สําหรับ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ จะมอบหมายหน้ าทีในการบริ หารจัดการให้ แก่บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ภายใต้ การกํากับดูแลโดยผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงหน้ าที
ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ได้ แก่ การบริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ ตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานทีผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้กําหนดไว้ จัดหาบริ ษัทประกันภัย รับผิดชอบบริ หารจัดการ
และซ่อมแซมอาคารในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ (โปรดพิจารณารายละเอียดสรุ ปสาระสําคัญของร่ าง
สัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์)
ทังนี ภายหลังจากวันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ทรัสตีจะเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิu หรื อสิทธิการเช่าใน
ทีดินและเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิu ในอาคาร รวมทังงานระบบและส่วนควบต่างๆ ซึงทรัสตีจะมอบหมายให้
ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถนําทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ได้ ด้วยการเข้ าทําสัญญาเช่ากับผู้เช่า
ซึงมีลกั ษณะเป็ นสัญญาเช่าทีมีความเป็ นมาตรฐานโดยมีหลักเกณฑ์และเงือนไขของสัญญาคล้ ายคลึงกัน
สําหรับผู้เช่าทุกราย นอกจากนี กองทรัสต์จะยินยอมให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใช้ พืนทีในโครงการ เอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นทีตังของสํานักงานของผู้จัดการกองทรั สต์ซึงตังอยู่ชัน 8 คิดเป็ นพืนที
ประมาณ ‹w ตารางเมตร และเป็ นสถานทีประชุมต่างๆ ในกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยไม่เรี ยกเก็บค่า
ใช้ สถานที ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายใดๆ จากผู้จดั การกองทรัสต์
ผลการดําเนินงาน และข้ อมูลของผู้เช่ าพืน7 ทีก่ อนทีจะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(1) สรุ ปสถานะอัตราการเช่าพืนทีสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพืนทีเช่า
และอัตราการเช่าพืนทีจําแนกตามประเภทพืนทีเช่า (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
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สรุ ปสถานะอัตราการเช่ าพืน7 ที
อัตราการเช่าพืนทีสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามใน
สัญญาจองพืนทีเช่า (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
อัตราการเช่าพืนจากการที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่า
เช่าสําหรับพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า
อัตราการเช่ าพืน7 ทีรวม
อัตราการเช่ าพืน7 สําหรับพืน7 ทีว่ าง

(ร้ อยละ)
54.87
14.84
69.71
30.29

อัตราการเช่ าพืน7 ทีสําหรับผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญาจองพืน7 ทีเช่ า โดย
จําแนกตามประเภทพืน7 ทีเช่ า
พืน7 ทีเช่ า
อัตราการเช่ าพืน7 ที (ร้ อยละ)
(ตร.ม.)
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
(ตัง7 แต่ วนั ที 27 มิ.ย. 57 (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
ถึง 31 ธ.ค. 57)
พืนทีเช่ารวม*
21,673*
5.06
54.87
พืนทีเช่าค้ าปลีก

1,828

1.04

38.07

พืนทีเช่าอาคารสํานักงาน

19,845

5.43

56.42

หมายเหตุ: *ทังนี พืนทีเช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง
21,189 ตรม. ถึง 21,673 ตรม. หากมีการเปลียนแปลงพืนทีตามรูปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีทีมีความต้ องการเช่า
พืนทีจากผู้เช่ารายย่อยจํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพืนทีในรูปแบบ Multi-Tenant เพิมเติม อันเป็ นผล
ทําให้ พืนทีเช่ารวมลดลงตํากว่า 21,673 ตรม. อย่างไรก็ ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรู ปแบบ MultiTenant จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพืนทีขนาดใหญ่ อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้ มดีขึน

(2) ผลการดําเนินงาน (ข้ อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2558)
(หน่วย ล้ านบาท)

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพืนทีเช่าพืนทีค้ าปลีก
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพืนทีเช่าอาคารสํานักงาน
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม
รายได้ รวม
ต้ นทุนค่าในการดําเนินการ
กําไรจากการดําเนินงาน (ก่ อนดอกเบีย7 ภาษี ค่ า
เสือมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย)
ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ปี พ.ศ. 2557
(ตัง7 แต่ วนั ที 27
มิ.ย. 57 ถึง 31
ธ.ค. 57)
0.09
2.81
2.90
3.86
12.33

ปี พ.ศ. 2558
(ตัง7 แต่ วนั ที 1
ม.ค. 58 ถึง 31
ก.ค. 58)
2.45
18.35
20.80
27.56
18.38

(8.47)

9.19

(3) ข้ อมูลของพืนทีเช่าสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพืนทีเช่า เกียวกับวัน
สินสุดระยะเวลาการเช่าของผู้เช่าตามช่วงระยะเวลาทีระบุไว้ (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวม
พืนทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมือ
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครังแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558) ดังนี
อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า

ปี สิน7 สุดวันที 31 มี.ค. 2559

พืน7 ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
-

สัดส่ วนของพืน7 ทีเช่ าทีจะครบ
กําหนดต่ อพืน7 ทีเช่ ารวม
(ร้ อยละ)
0.00

ปี สิน7 สุดวันที 31 มี.ค. 2560

-

0.00

ปี สิน7 สุดวันที 31 มี.ค. 2561

6,258

28.87

ปี สิน7 สุดวันที 31 มี.ค. 2562

5,537*

25.55

ภายหลังวันที 31 มี.ค. 2562

3,313
15,108*

15.29
69.71*

รวมพืน7 ทีให้ เช่ า

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * พืนทีดังกล่าวรวมพืนทีชันที 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึง ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรั บพืนทีทียังไม่มีผ้ ูเช่า ให้ แก่กองทรั สต์แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที
กองทรัสต์ เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี ทางบริ ษัทฯ
คาดการณ์วา่ กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครังแรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสินสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค.
2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสินสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที 31
ก.ค. 2558 พืนทีตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน 3,742 ตร.ม. มีผ้ ูเช่าทีตกลงทําสัญญาจองพืนทีเช่าในส่วน
ดังกล่าว จํานวน 526 ตร.ม. ทําให้ คงเหลือพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า จํานวน 3,216 ตร.ม.
** สัญญาเช่าทีทํากับผู้เช่ามีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่

(4) ข้ อมูลผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพืนทีเช่า 10 อันดับแรก จัดลําดับตาม
จํานวนพืนทีเช่าของทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรก (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558) และนับ
รวมพืนทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ
เมือกองทรัสต์เข้ าลงทุนครังแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
บริษัท

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
บริ ษัท อินทัช โฮลดิงส์ จํากัด
(มหาชน)

พืน7 ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
3,216*

ร้ อยละ
ของพืน7 ทีให้ เช่ า
14.84

วันทีสัญญาเช่ า
สิน7 สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)
31 ส .ค.61

2,787

12.86

31 ต .ค.61

1,874

8.65

31 ม .ค.61
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บริษัท

พืน7 ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
929
906

ร้ อยละ
ของพืน7 ทีให้ เช่ า
4.29
4.18

วันทีสัญญาเช่ า
สิน7 สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)
28 ก .พ.61
14 ก.ค. 61

Bangkok Lumpini Centre Ltd.
บริ ษัท เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท เอเซีย คอนเน็กซ์ แอร์ ไลน์
จํากัด
บริ ษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากัด

526
526

2.43
2.43

14 พ .ย.60
31 ต.ค. 64

439

2.03

31 พ.ค. 60

431

1.99

30 มิ.ย. 61

344

1.59

15 พ.ย. 60

Germanischer Lloyd Industrial
Services (Thailand) Ltd.

342

1.58

15 มี.ค. 61

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนส์
ั จํากัด

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * พืนทีดังกล่าวเป็ นพืนทีชันที 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึง ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ป อเรชัน ตกลงชํ า ระค่า เช่า สํ า หรั บ พื นที ที ยังไม่มี ผ้ ูเช่า ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ แ ทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วัน ที
กองทรัสต์ เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี ทางบริ ษัทฯ
คาดการณ์วา่ กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครังแรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสินสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค.
2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสินสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที 31
ก.ค. 2558 พืนทีตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน 3,742 ตร.ม. มีผ้ ูเช่าทีตกลงทําสัญญาจองพืนทีเช่าในส่วน
ดังกล่าว จํานวน 526 ตร.ม. ทําให้ คงเหลือพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า จํานวน 3,216 ตร.ม.

(5) ข้ อมูลรายละเอียดของผู้เช่า จําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558) และนับรวม
พืนทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมือ
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครังแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
ประเภทผู้เช่ าพืน7 ที

พืน7 ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

อสังหาริ มทรัพย์

3,392*

สัดส่ วนพืน7 ทีเช่ าจําแนกตาม
ประเภทธุรกิจต่ อพืน7 ทีเช่ ารวม
(ร้ อยละ)
15.65

สือสารและโทรคมนาคม

3,366

15.53

หน่วยงานภาครัฐ

2,787

12.86

พลังงาน
สือโฆษณา
สินค้ าอุปโภคบริ โภค

1,900

8.77

504
384

2.33
1.77

ส่วนที 1 หน้ า 21

ประเภทผู้เช่ าพืน7 ที

พืน7 ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

อืนๆ
รวมพืน7 ทีให้ เช่ า

2,775
15,108*

สัดส่ วนพืน7 ทีเช่ าจําแนกตาม
ประเภทธุรกิจต่ อพืน7 ทีเช่ ารวม
(ร้ อยละ)
12.80
69.71*

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: *พืนทีดังกล่าวเป็ นพืนทีชันที 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึง ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ป อเรชัน ตกลงชํ า ระค่า เช่า สํ า หรั บ พื นที ที ยังไม่มี ผ้ ูเช่า ให้ แ ก่ ก องทรั ส ต์ แ ทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับ แต่วัน ที
กองทรัสต์ เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี ทางบริ ษัทฯ
คาดการณ์วา่ กองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครังแรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสินสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ส.ค.
2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสินสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที 31
ก.ค. 2558 พืนทีตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน 3,742 ตร.ม. มีผ้ ูเช่าทีตกลงทําสัญญาจองพืนทีเช่าในส่วน
ดังกล่าว จํานวน 526 ตร.ม. ทําให้ คงเหลือพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า จํานวน 3,216 ตร.ม.

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(1) สรุ ปสถานะอัตราการเช่าพืนทีสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามในสัญญาจองพืนทีเช่า
และอัตราการเช่าพืนทีจําแนกตามประเภทพืนทีเช่าตราการเช่าพืนที (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
สรุ ปสถานะอัตราการเช่ าพืน7 ที
อัตราการเช่าพืนทีสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามใน
สัญญาจองพืนทีเช่า (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
อัตราการเช่าพืนจากการที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่า
เช่าสําหรับพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า
อัตราการเช่ าพืน7 ทีรวม
อัตราการเช่ าพืน7 สําหรับพืน7 ทีว่ าง

(ร้ อยละ)
69.95
30.05
100.0
0.0

อัตราการเช่ าพืน7 ทีสําหรับผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญาจองพืน7 ทีเช่ า โดย
จําแนกตามประเภทพืน7 ทีเช่ า

พืนทีเช่ารวม (ตร.ม.)

พืน7 ทีเช่ า

อัตราการเช่ าพืน7 ที (ร้ อยละ)

8,578

ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
(ตัง7 แต่ วนั ที 27 มิ.ย. (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
2557 ถึง 31 ธ.ค. 2557)
69.95
69.95

หมายเหตุ: * อัตราการเช่าพืนทีคํานวณจากสัดส่วนระหว่างพืนทีเช่าทีมีผ้ เู ช่าตลอดปี และพืนทีปล่อยเช่าทังหมด

ส่วนที 1 หน้ า 22

(2) ผลการดําเนินงาน (ข้ อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558)
ปี พ.ศ. 2557
(ตัง7 แต่ วนั ที 19 พ.ย.
57 ถึง 31 ธ.ค. 57)
4.50

ปี พ.ศ. 2558
(ตัง7 แต่ วนั ที 1 ม.ค. 58
ถึง 31 ก.ค. 58)
10.50

รายได้ รวม

4.50

10.50

ต้ นทุนการดําเนินงาน

0.17

0.29

กําไรจากการดําเนินงาน (ก่ อนดอกเบีย7
ภาษี ค่ าเสือมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย)

4.33

10.21

(หน่วย ล้ านบาท)

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เปิ ดดําเนินการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

(3) ข้ อมูลของพืนทีเช่าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรก เกียวกับวันสินสุดระยะเวลาการเช่า
ของผู้เช่าตามสัญญา (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพืนทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลง
ชํ าระค่าเช่าให้ แก่ก องทรั สต์ ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมือกองทรั สต์ เข้ าลงทุนครั งแรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผ้ เู ช่าหลักคือ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์
(ประเทศไทย) จํากัด ซึงเช่าพืนทีโดยประมาณ 6,000 ตร.ม. คิดเป็ นร้ อยละ 69.95 ของพืนทีเช่าทังหมด
เป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยสัญญาเช่ามีกําหนดสินสุด ณ วันที 30 กันยายน 2567
สําหรับพืนทีเช่าทีเหลือประมาณ 2,578 ตร.ม.คิดเป็ นร้ อยละ 30.05 ของพืนทีเช่าทังหมด หากวันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ เู ช่าพืนทีดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่า
เช่าสําหรับพืนทีทียังไม่มีผ้ เู ช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี คาดการณ์ว่ากองทรัสต์จะสามารถ
เข้ าลงทุนครังแรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสินสุดหน้ าทีการชําระค่าเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561
โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสินสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน
(4)

ข้ อมูลผู้เช่าพืนทีของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครังแรก (ข้ อมูล ณ วันที ‹| ก.ค. 2558) และ
นับรวมพืนทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทํา
การ เมือกองทรัสต์เข้ าลงทุนครังแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
บริษัท
บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย)
จํากัด

พืน7 ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
6,000

ส่วนที 1 หน้ า 23

ร้ อยละของ
พืน7 ทีให้ เช่ า
69.95

วันทีสัญญาเช่ า
สิน7 สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)
ก.ย. 2567

บริษัท
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)
รวม

พืน7 ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)
2,578*

ร้ อยละของ
พืน7 ทีให้ เช่ า

8,578*

100.00*

30.05

วันทีสัญญาเช่ า
สิน7 สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)
ส.ค. 2561

ทีมา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
หมายเหตุ: พืนทีดินดังกล่าวเป็ นพืนที ในชันที 5 (บางส่วน) ชัน 6 และชัน 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
คิดเป็ นพืนทีรวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึงอยูร่ ะหว่างการติดต่อหาผู้เช่า หากวันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ ูเช่า
พืนทีดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพืนทีทียังไม่มีผ้ ูเช่าให้ แก่กองทรัสต์
แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญ
ของสัญญา) ทังนี ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรั สต์จะสามารถเข้ าลงทุนครังแรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และ
สิ นสุ ด สั ญ ญาเช่ า ภายในเดื อ น ส.ค. 2561 โดยหากล่ า ช้ ากว่ า ช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว ช่ ว งเวลาสิ นสุด สัญ ญาเช่ า จะ
เปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน

(5) ข้ อมูลรายละเอียดของผู้เช่าพืนทีจําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558) และนับรวม
พืนทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมือ
กองทรัสต์เข้ าลงทุนครังแรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
ประเภทผู้เช่ าพืน7 ที

พืน7 ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

อุปโภคบริ โภค

6,000

สัดส่ วนพืน7 ทีเช่ าจําแนกตาม
ประเภทธุรกิจต่ อพืน7 ทีเช่ ารวม
(ร้ อยละ)
69.95

อสังหาริ มทรัพย์
รวมพืน7 ทีให้ เช่ า

2,578*
8,578*

30.05
100.00*

ทีมา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
หมายเหตุ: *พืนทีดินดังกล่าวเป็ นพืนที ในชันที 5 (บางส่วน) ชัน 6 และชัน 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ คิด
เป็ นพืนทีรวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึงอยูร่ ะหว่างการติดต่อหาผู้เช่า หากวันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ ูเช่าพืนที
ดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพืนทีทียังไม่มีผ้ ูเช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ น
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา)
ทังนี ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรั สต์จะสามารถเข้ าลงทุนครังแรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสินสุดสัญญาเช่า
ภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลาสินสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน
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1.7

การรับประกันรายได้ ของอสังหาริมทรัพย์ ระบุเงือนไขการรับประกันรายได้ ข้ อมูลผู้รับประกันและอันดับ
ความน่ าเชือถือ
เงือนไขการรับประกันรายได้
เพื อสร้ างความมันใจให้ ผ้ ูล งทุน ในกองทรั สต์ ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงที จะรั บประกันกํ าไรจากการ
ดําเนินงานขันตํา ทีกองทรัสต์จะได้ รับจากสินทรัพย์แต่ละโครงการ (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7
สรุปสาระสําคัญของสัญญา) โดยมีรายละเอียดกําไรจากการดําเนินงานขันตํา ดังนี
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่วนั ทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน ถึงวันที 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยหากกองทรัสต์ เข้ าลงทุนภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ.
2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตังแต่วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันทีครบ 9 ปี นับแต่วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลัง
วันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิมขึนตามสัดส่วน

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรั พย์สิน ถึงวันที 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยหากกองทรั สต์ เข้ าลงทุนภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ.
2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561- 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
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กําไรจากการดําเนินงานขัน7 ตํา
(ล้ านบาท)

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96

64.14

กําไรจากการดําเนินงานขัน7 ตํา
(ล้ านบาท)

14.42
24.06
24.17
24.64
24.82
24.87

โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่วนั ที 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันทีครบ 6 ปี นับแต่วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลัง
วันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิมขึนตามสัดส่วน

กําไรจากการดําเนินงานขัน7 ตํา
(ล้ านบาท)

10.79

ทังนี ในทุกๆ สินงวดบัญชี ใดๆ หากกํ าไรจากการดําเนินงานตามจริ ง จากสินทรั พย์ ชินใด ตํากว่ากํ า ไรจากการ
ดําเนินงานขันตําซึง ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงรับประกันให้ ไว้ กบั กองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตก
ลงทีจะรับผิดชอบและชําระส่วนต่างระหว่างกําไรจากการดําเนินงานตามจริ งและกําไรจากการดําเนินงานขันตํา
ให้ แก่กองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามงวดการจ่ายเงินปั นผลและตามรายละเอียดทีระบุในสัญญาตกลงกระทําการ ใน
ส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา
โดยกําไรจากการดําเนินงานข้ างต้ น หมายถึง รายได้ จากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน
ครังแรก เช่น ค่าเช่าและค่าบริ การ ค่านํา ค่าไฟ ค่าทีจอดรถยนต์ ค่าบริ การอืนๆ เป็ นต้ น ตามบัญชีทีปรากฏในงบราย
ไตรมาสของกองทรัสต์ทีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีหรื องบการเงินประจําปี ของกองทรัสต์ทีผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้ ว (แล้ วแต่กรณี) ไม่รวมดอกเบียเงินฝากธนาคาร ดอกเบียรับอันเกิดจากการทีผู้เช่าผิดนัด และ
กําไรจากการนําเงินทุนไปลงทุน ปรับปรุงด้ วย การหักจํานวนเงินรายได้ จากการดําเนินงานของโครงการเอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรื อโครงการบางนาทีผู้เช่าผิดนัดชําระและการรับรู้ รายได้ เพือให้ รายได้ ค่าเช่าและ
ค่าบริ การเป็ นไปตามทีกํ าหนดในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ลบด้ วย จํ า นวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่ายในการ
ดํ า เนิ น งานของโครงการเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ หรื อ โครงการบางนา (แล้ ว แต่ก รณี ) (ข)
ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) เพือจัดหาผู้เช่า (ค) ค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สนิ (Maintenance Expense) (ง) ค่าภาษี โรงเรื อน และภาษี ป้าย (จ) ค่าใช้ จ่ายประกันภัยความเสียง
ภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Third Party or Public Liability
Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) และ (ฉ) ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึน
จากการดําเนินการตามปกติของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรื อโครงการ บางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (แล้ วแต่กรณี) ซึงไม่ใช่เป็ นค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนโดยเฉพาะเนืองจากเป็ นทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน
ทังนี ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนีจะไม่นํามาหักออกจากรายได้ จากการดําเนินงานของโครงการ SJ Infinite I หรื อโครงการ
บางนา (แล้ ว แต่ ก รณี ) (|) ค่ า ผู้ ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ค่ า ผู้ สอบบัญ ชี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
ค่าธรรมเนียมทรั ส ตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมทีเกี ยวข้ อ งกับการรั บและดํา รงหน่วยทรั สต์ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายอืนใดทีจะต้ องจ่ายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรื อโอนเงิ น
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ รวมตลอดจน ค่า ใช้ จ่ า ยอื นใดที หากกองทรั ส ต์ มิ ไ ด้ เ ป็ นเจ้ า ของทรั พ ย์ สิน ไม่
จําเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายดังกล่าว (…) รายการกําไรหรื อขาดทุนทางบัญชีทียังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สิน (‹)
ค่าใช้ จ่ายทีจัดเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (Capital Expenditure) („) ต้ นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ รวมทังดอกเบีย
จ่าย (y) การจ่ายชําระคืนเงินต้ นตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ (z) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
รวมทังการตังทีปรึ กษาต่างๆ ของกองทรัสต์ทีเกียวข้ องกับการดําเนินเรื องดังกล่าว ({) ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ และ
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(†) ค่าใช้ จ่ายในการดูแลทรัพย์สนิ ในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ สําหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านัน
และตราบเท่าทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(ตามทีนิยามไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ซึงดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการดังกล่าวตกลงทีจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว (โปรด
พิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
ข้ อมูลผู้รับประกัน และอันดับความน่ าเชือถือ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรื อผู้รับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํา เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงได้ ก่อตังขึนในวันที 25 กันยายน 2550 โดยมีทนุ จดทะเบียนและ
เรี ยกชําระแล้ ว ณ สินงวดวันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้ านบาท และได้ มีการจําหน่ายหุ้นเพิมทุนในช่วง
ไตรมาสที 1 ปี 2558 ทําให้ มีทนุ จดทะเบียน ณ สินงวดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 จํานวน 1,431.23 ล้ านบาท และมี
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 1,314.40 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย สินค้ า และ
โรงงานเพือให้ เช่าอย่างต่อเนือง นอกจากนี จากการทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ เข้ าไปซือหุ้นของบริ ษัท เหมราช
พัฒนาทีดิน จํากัด (มหาชน) (“เหมราชฯ”) และได้ มาซึงหุ้นจํานวนร้ อยละ 92.88 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัท
เหมราชฯ เมือวันที 20 เมษายน 2558 นัน ถื อเป็ นการต่อยอดธุรกิจครั งสําคัญของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
เนืองจากทําให้ ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน สามารถให้ บริ การแก่ลูกค้ าได้ ครบวงจรมากขึน ทังในด้ านธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม ซึงถือเป็ นการขยายธุรกิจในแนวดิง (Vertical Integration) และธุรกิจโรงงาน และคลังสินค้ าสําเร็ จรู ป
ให้ เช่า ซึงถือเป็ นการขยายธุรกิจในแนวราบ (Horizontal Integration) และยังเป็ นผลให้ มีฐานรายได้ ประจําทีสูงจาก
ธุรกิจให้ บริ การสาธารณูปโภคและธุรกิจไฟฟ้ าทีบริ ษัทเหมราชฯ ได้ ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ าชันนําที
หลากหลาย ทังนี บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้
(Credit Rating) โดยบริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติง (ประเทศไทย) จํากัด ได้ เป็ น BBB+ (tha) เมือวันที 19 พฤษภาคม 2558
โดยจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานฐานะทางการเงิน และกระแสเงินสดทางผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษา
ทางการเงินมีความเห็นว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นบริ ษัททีมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับทีดีและมีฐานะ
ทางการเงินทีแข็งแกร่ง ตามรายละเอียดทีได้ อธิบายไว้ ในส่วนต่อไป
ความเห็ น ของผู้ จั ดการกองทรั ส ต์ แ ละที ปรึ กษาทางการเงิน ต่ อความสามารถในการรั บ ประกั น ของผู้
รับประกันรายได้ ของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินได้ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
กระแสเงินสดของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน (ตามข้ อมูลทางการเงิน ปี 2555-2557 และงวดหกเดือนสินสุดวันที 30
มิถนุ ายน 2558) จากข้ อมูลดังกล่าว ทางผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นบริ ษัททีมีฐานะทางการเงินทีอยู่ในระดับทีน่าพอใจ และมีกระแสรายได้ ทีสมําเสมอ
จึงคาดการณ์ได้ วา่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน น่าจะมีความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํา
ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรกอยู่ในขอบเขตทียอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดงั กล่าวอยู่
ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสียงทางธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการเมือง และการแข่งขัน ซึง
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทังยังตังอยูบ่ นสมมติฐานเกียวกับการตัดสินใจ
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ทางธุรกิจในอนาคตทีอาจเปลียนแปลงได้ และผลการประกอบการและผลการดําเนินงานในอดีตของดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน มิได้ เป็ นสิงทีรับประกันถึงผลการดําเนินงานหรื อความมันคงทางการเงินดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันใน
อนาคต ดังนัน ผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ ว่าการคาดการณ์ ดงั กล่าวจะ
เกิดขึนจริ ง และการคาดการณ์ดงั กล่าวอาจมีความแตกต่างจากผลทีเกิดขึนจริ งอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี ปั จจัยทีผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงิน ใช้ ในการพิจารณาประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี
-

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
มีฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานทีแข็งแกร่ ง โดย ณ สินสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 82,288 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 16,952 ล้ านบาท
โดยหากพิจารณาส่วนผลการดําเนินดําเนินงาน พบว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีผลการดําเนินงานอยู่
ในระดับทีน่าพึงพอใจ กล่าวคือมีรายได้ รวม ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 จํานวน 2,213 ล้ านบาท
7,169 ล้ านบาท และ 5,057 ล้ านบาท ตามลําดับ และงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 2,093 ล้ านบาท โดยมี
กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ จํานวน 402 ล้ านบาท 1,895 ล้ านบาท และ 1,498 ล้ านบาท
ตามลําดับ และงวดหกเดือน 2558 จํานวน 1,258 ล้ านบาท โดยกระแสรายได้ และกําไรดังกล่าวจะประกอบ
ไปด้ วยรายได้ ในรู ปแบบของรายได้ ประจํา (Recurring Income) จากส่วนรายได้ ค่าเช่า ค่าบริ การและค่า
สาธารณูปโภค และส่วนรายได้ เงินปั นผล และรายได้ คา่ บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ อีกทังยังสร้ างรายได้
เพิมเติมในรูปแบบของรายได้ การจําหน่ายสินทรัพย์จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั กองอสังหาริ มทรัพย์
และกองทรัสต์อย่างต่อเนือง

-

การจัดอันดับความน่ าเชือถือของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ณ วันที 19 พฤษภาคม 2558 ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือโดยบริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติง จํากัด เป็ น BBB+(tha) ซึง
ยืนยันถึงฐานะทางการเงินทีอยูใ่ นระดับทีน่าพึงพอใจของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ เป็ นอย่างดี

-

เงินสดทีจะได้ รับจากการจัดตัง7 กองทรั สต์ การจัดตังกองทรัสต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในครังนี
จะทําให้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันบริ ษัทฯ มีกระแสเงิ นสดเพิมขึนอย่างมากจากการขายทรั พย์ สินเข้ า
กองทรัสต์ ซึงจะเป็ นส่วนช่วยเสริ มสร้ างสภาพคล่องและความสามารถในฐานะผู้รับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานขันตําของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน

-

การวิเคราะห์ ภาระการสนั บสนุ นกําไรจากการดําเนินงานขัน7 ตําทีอาจเกิดขึน7 กับ ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จากการรับประกันกําไรจากการดําเนินการขัน7 ตําตามสัญญาตกลงกระทําการ ในทาง
ปฏิ บัติ แล้ ว ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ป อเรชัน จะรั บ ผิด ชอบและชํ า ระเฉพาะส่ว นต่างระหว่า งกํ า ไรจากการ
ดําเนินงานตามจริ งและกําไรจากการดําเนินงานขันตําให้ แก่กองทรัสต์เท่านัน โดยมิได้ ชําระกําไรจากการ
ดําเนินงานขันตําทังจํานวน บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้ างกําไรจากการดําเนินการตามจริ ง
จากผู้เช่าทีได้ ทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การไว้ แล้ ว ทังนี เพือให้ นกั ลงทุนได้ พิจารณาอย่างเห็นภาพมาก
ขึน ทางผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงิน ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ภาระการสนับสนุนกําไรจากการ
ดําเนินงานขันตําทีอาจเกิดขึนของผู้รับประกันรายได้ โดยอ้ างอิงข้ อมูลประมาณการกําไรจากการดําเนินงาน
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ของสินทรัพย์ จากรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ซึงคาดการณ์ว่าภาระการสนับสนุนกําไร
จากการดําเนินงานขันตําของผู้รับประกันรายได้ ทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันต้ องรับผิดชอบอยู่ในระดับที
ยอมรับได้ บนสมมติฐานว่า กองทรัสต์จะสามารถสร้ างกําไรจากการดําเนินงานเป็ นไปตามรายงานการ
ประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ดังต่อไปนี
ประมาณการการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขัน7 ตําทีอาจเกิดขึน7 ของผู้รับประกันรายได้ (บน
สมมติฐานว่ ากองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน7 ตํา
ต่ อปี ทีรับประกัน/1
(ล้ านบาท)

กําไรจากการ
ดําเนินงาน
ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2
(ล้ านบาท)

ประมาณการการ
สนับสนุนกําไร
จากการ
ดําเนินงานขัน7 ตํา
ของผู้รับประกัน
รายได้ /3
(ล้ านบาท)

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96
64.14

40.51
107.27
121.44
136.93
142.55
142.36
157.59
161.20
160.89
74.24

40.55
29.28
17.09
8.25
3.84
4.25
-

กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน7 ตํา
ต่ อปี ทีรับประกัน/1
(ล้ านบาท)

กําไรจากการ
ดําเนินงาน
ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2
(ล้ านบาท)

ประมาณการการ
สนับสนุนกําไร
จากการ
ดําเนินงานขัน7 ตํา
ของผู้รับประกัน
รายได้ /3
(ล้ านบาท)

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566
1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค. 2567
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 256„ - 31 ส.ค. 2564

กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน7 ตํา
ต่ อปี ทีรับประกัน/1
(ล้ านบาท)

กําไรจากการ
ดําเนินงาน
ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2
(ล้ านบาท)

ประมาณการการ
สนับสนุนกําไร
จากการ
ดําเนินงานขัน7 ตํา
ของผู้รับประกัน
รายได้ /3
(ล้ านบาท)

14.42
24.06
24.17
24.64
24.82
24.87
10.79

13.28
22.75
23.34
23.37
23.49
24.14
10.75

1.14
1.30
0.83
1.27
1.33
0.73
0.04

หมายเหตุ
/| กําไรจากการดําเนินงานขันตําต่อปี ทีรับประกัน (โปรดพิจารณาส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
/… กําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา อ้ างอิงจากรายงานการประเมินราคาของ บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน
จํากัด และ บริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด โดยเป็ นกําไรจากการดําเนินงานเฉลียของผู้ประเมินทังสองราย และ
ปรับปรุงสัดส่วนเวลาให้ มีความสอดคล้ องกับกําไรจากการดําเนินงานขันตําต่อปี ทีรับประกัน โปรดพิจารณาสมมติฐานการ
ประเมินราคาเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 2.6 สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมินและมูลค่าสูงสุดทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
/‹ ส่วนต่างระหว่าง กําไรจากการดําเนินงานขันตําต่อปี ทีรับประกัน และกําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมิน
ราคา

จากประมาณการในตารางขันต้ น จะเห็นได้ ว่าประมาณการการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขันตํา
ของผู้รับประกันรายได้ ทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันต้ องรับผิดชอบ คิดเป็ นภาระการสนับสนุนช่วงสูง
ประมาณ 40.55 ล้ านบาทต่อปี สําหรับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 1.33 ล้ าน
บาทต่อปี สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ซึงแสดงรายละเอียดไว้ ในเอกสารแนบ 4 ข้ อมูล
ผู้ประกันรายได้ ) บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้ างกําไรจากการดําเนินงานเป็ นไปตามรายงาน
การประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ในขณะที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีกําไรก่อนต้ นทุนทางการเงิน
และภาษี เงินได้ ในปี 2557 จํานวน 1,498 ล้ านบาท และงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 1,258 ล้ านบาท
ซึงสูงกว่าภาระการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขันตําของผู้รับประกันรายได้
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1.8

ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ สาํ หรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
งบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐานของกองทรัสต์ สําหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที 1 มกราคม
2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลทีระบุในหัวข้ อนีไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการทีระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3
และอยูภ่ ายใต้ ความเสียงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึงอาจทําให้ ผลทีเกิดขึนจริ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
จากทีประมาณการไว้ ทังนี ข้ อมูลในส่วนนีไม่ควรถูกพิจารณาเป็ นคํารับรอง คํารับประกัน หรื อการคาดการณ์
ภายใต้ สมมติฐานทีถูกต้ องของผู้จดั การกองทรัสต์ และทีปรึ กษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการ
ดังกล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนืองจากข้ อมูลดังกล่าวจัดทําบนสมมติฐานในช่วงทีจัดทารายงานข้ อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน
รายได้ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีแท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนีประมาณการกําไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับการปรับปรุ งสําหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเกิดขึนภายหลัง
วันทีของเอกสารฉบับนี
ข้ อมูลในส่วนนีอยู่ภายใต้ สมมติฐานหลายประการ ซึงแม้ จะมีการระบุตวั เลข ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ และทีปรึ กษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันทีจัดทํางบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที
สําคัญจํ านวนมาก ซึงผู้จัดการกองทรั สต์ และทีปรึ ก ษาทางการเงิ น ไม่สามารถควบคุม ได้ อี กทังยังตังอยู่บ น
สมมติฐานเกียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตทีอาจเปลียนแปลงได้ ดังนัน ผู้จดั การกองทรัสต์ และทีปรึ กษา
ทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึนจริ ง ดังนันข้ อมูล ทางการเงินทีคาดการณ์ใน
เอกสารฉบับนีอาจแตกต่างจากผลทีเกิดขึนอย่างมีนยั สําคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี
งบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึงของข้ อมูลทางการเงินทีเกียวกับอนาคตทีจัดเตรี ยมโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทีปรึ กษาทางการเงิน และสอบทานโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.
(PwC) ซึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ ในเอกสารแนบ 3
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยทีเกียวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กําไรสุทธิของอสังหาริ มทรั พย์
รายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้
กําไรสุทธิของอสังหาริ มทรั พย์ หลังรวมรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ 3
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ล้ านบาท
158.07
27.53
185.60
70.02
115.58
48.99
164.57

ค่าธรรมเนียมของการจัดการและค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารกองทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบีย
กําไรสุทธิทีสามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไร
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าใช้ จา่ ยดอกเบียส่วนทีไม่ได้ จา่ ยเป็ นเงินสด
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสด
เงินสดสุทธิทีสามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุน
บวกกลับ ภาษี มลู ค่าเพิมรอขอคืน
เงินสดสุทธิทีสามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุนรวมภาษีมูลค่ าเพิมรอขอคืน
ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุน(ร้ อยละ)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการแบ่ งส่ วนทุน (ล้ านบาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)1
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไร และการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)
- การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (บาท)
- การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
ในกรณีทกองทรั
ี
สต์ มีการรั บรู้ ผลขาดทุนทียังไม่ เกิดขึน7 (Unrealized Loss)
จากการด้ อยค่ าของสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง2
- การปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
- การคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
1

2

‹

17.15
16.22
22.94
108.26
16.22
4.08
(3.19)
125.37
2.38
127.75
98.57
125.92
202.00
0.61
0.01
0.62

0.58
0.04
0.62

จํานวนหน่วยทรัสต์และราคาหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพือใช้ ในการคํานวณเท่านัน จํานวนหน่วยทรัสต์และราคา
หน่วยทรัสต์ ทีกองทรัสต์ จะลงทุนสุดท้ าย อาจมากกว่า น้ อยกว่าหรื อเท่ากับทีประมาณการนี ไว้ ได้ จํานวนหน่วยทรั สต์ทีใช้ เป็ น
ตัวเลขอ้ างอิงนี คํานวณมาจากจํานวนเงินทีคาดว่าจะระดมทุนมาจากการขายกองทรั สต์ทีไม่เกิน 202 ล้ านหน่วย และราคา
หน่วยทรัสต์ที 10 บาท
ในกรณีทีราคาประเมินของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีราคาประเมินของ
สิทธิการเช่าสินงวดลดลง และมีการรับรู้ ผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึนจริ ง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิ การเช่า โดย
สมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิการเช่าทีโดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าสิทธิการเช่า ณ วันสินรอบบัญชีจะขึนอยูก่ บั ราคาประเมินทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระซึงการคํานวณ
มูล ค่า สิ ท ธิ ก ารเช่า จะมี ปั จจัย ที เกี ยวข้ องหลายประการ อาทิ เช่น อัต ราการเช่า และเติ บ โตของรายได้ ค่า เช่า อัต ราส่ว นลด
(Discount Rate) ฯลฯ ซึงอาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิ การเช่าทีคํานวณได้ เพิมสูงขึน เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนันการคํานวณการปั น
ส่วนแบ่งกําไรและการคืนส่วนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิ การเช่าเป็ นจํานวนเท่ากันตามอายุสญ
ั ญาเช่า)
จึงเป็ นการแสดงตัวอย่างผลกระทบทีอาจเกิดขึนในกรณีทีมูลค่าสิทธิ การเช่าในอนาคตลดลงในอัตราทีเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญา
การเช่าเท่านัน
กําไรสุทธิ ของอสังหาริ มทรัพย์ หลังรวมรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ ซึงแสดงไว้ ข้างต้ นเป็ นจํานวนทีรั บรู้ ตาม
นโยบายบัญชี ซึงหากคํานวณการรับรู้ รายได้ ตามสัญญา โดยหักออกด้ วยรายได้ ค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจะ
เป็ นจํานวนเท่ากับ 161.38 ล้ านบาท
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ทังนี ผู้ลงทุนควรศึกษาเพิมเติมถึงสมมติฐาน รวมทังประมาณการงบกํ าไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน
ของทรัสต์ สําหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีแสดงไว้ ใน
เอกสารแนบ 3 โดยใช้ วิจารณญาณของตนเองอย่างถีถ้ วนเกียวกับผลการดําเนินการในอนาคตของกองทรัสต์
การวิเคราะห์ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
เพือช่วยให้ ผ้ ูทีสนใจทีจะลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อการประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับ
งวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์จากการทีสมมติฐานของตัวแปรสําคัญ
เช่น การประมาณการรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ ซึงอาจเปลียนแปลงได้ ซึงสมมติฐานเหล่านีมีความไม่แน่นอน
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ เช่น การลดลงของอัตราการเช่าพืนที อัตราการต่อสัญญาเช่า การปรับ
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ เป็ นต้ น ซึงปั จจัยเหล่านีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ ที
ปรึ กษาทางการเงินได้ จดั ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของปั จจัยสําคัญดังกล่าว (โปรด
พิจารณาเอกสารแนบ 3) ต่อประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559
ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีสมมติฐาน
10.0 บาทต่อหน่วย แบ่งได้ เป็ น 3 กรณี ดังนี
(1)

การเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพืนที
สําหรั บปี ตัง7 แต่ วันที 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ .ศ.2559
อัตราการเช่ า
พืน7 ที

รายได้ จากค่ า
เช่ าและ
ค่ าบริ การ
(ล้ านบาท)
150.38

รายได้ จากการ
ประกันโดยผู้
รั บประกัน
รายได้
(ล้ านบาท)
56.42

ประมาณการ
จํานวนเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกําไร
และส่ วนทุน
(ล้ านบาท)
125.92

ประมาณการ
ปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรและส่ วน
ทุนต่ อหน่ วย
(บาท)
0.62

ประมาณอัตรา
การปั นส่ วน
แบ่ งกําไรและ
ส่ วนทุน
(ร้ อยละ)
6.23

ตํากว่ ากรณีฐาน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐาน
158.07
48.99
125.92
0.62
6.23
สูงกว่ ากรณีฐาน
165.76
41.57
125.92
0.62
6.23
/1
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
หมายเหตุ /1 อัตราการเช่าสูงกว่ากรณีฐาน ร้ อยละ 5 ต่อปี จะปรั บใช้ เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เนืองจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอัตราการเช่าเต็ม ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์
ครังแรก
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(2)

การเปลียนแปลงของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สําหรั บปี ตัง7 แต่ วันที 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ .ศ.2559
อัตราค่ าเช่ าและ
ค่ าบริ การ

ตํากว่ ากรณีฐาน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐาน
สูงกว่ ากรณีฐาน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี

(3)

รายได้ จากค่ า
เช่ าและ
ค่ าบริ การ

รายได้ จากการ
ประกันโดยผู้
รั บประกัน
รายได้

ประมาณการ
จํานวนเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกําไร
และส่ วนทุน

ประมาณการ
ปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรและส่ วน
ทุนต่ อหน่ วย

ประมาณอัตรา
การปั นส่ วน
แบ่ งกําไรและ
ส่ วนทุน

(ล้ านบาท)
150.33

(ล้ านบาท)
56.13

(ล้ านบาท)
125.92

(บาท)
0.62

(ร้ อยละ)
6.23

158.07
165.81

48.99
41.85

125.92
125.92

0.62
0.62

6.23
6.23

การเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพืนทีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
สําหรั บปี ตัง7 แต่ วันที 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม พ .ศ.2559
อัตราการเช่ า
พืน7 ทีและอัตรา
ค่ าเช่ าและ
ค่ าบริ การ

รายได้ จากค่ า
เช่ าและ
ค่ าบริ การ

รายได้ จากการ
ประกันโดยผู้
รั บประกัน
รายได้

ประมาณการ
จํานวนเงินปั น
ส่ วนแบ่ งกําไร
และส่ วนทุน

ประมาณการ
ปั นส่ วนแบ่ ง
กําไรและส่ วน
ทุนต่ อหน่ วย

ประมาณอัตรา
การปั นส่ วน
แบ่ งกําไรและ
ส่ วนทุน

(ล้ านบาท)
143.02

(ล้ านบาท)
63.19

(ล้ านบาท)
125.92

(บาท)
0.62

(ร้ อยละ)
6.23

ตํากว่ ากรณีฐาน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐาน
158.07
48.99
125.92
0.62
6.23
สูงกว่ ากรณีฐาน
173.89
34.06
125.92
0.62
6.23
ร้ อยละ 5 ต่ อปี /1
หมายเหตุ /1 อัตราการเช่าสูงกว่ากรณีฐาน ร้ อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้ เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เนืองจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอัตราการเช่าเต็ม ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์
ครังแรก

ทังนี การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนันมีวตั ถุประสงค์เพือแสดงการคํานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรั สต์ ทีอาจเกิ ดขึนจากสมมติฐานสําคัญ ทีแปรเปลียนไปจากกรณี ฐานเท่านัน ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการทีเกิดขึนจริ ง และผลประกอบการทีแสดงในประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติอาจ
แตกต่างไปจากช่วงการเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว
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1.9

การกู้ยมื เงิน
ในการลงทุนครังแรกของทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึงจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรั สต์จะเข้ าทํา
สัญญาเงินกู้กบั สถาบันการเงิน และ/หรื อนิติบคุ คลอืนใด ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 505 ล้ านบาท สําหรับการเข้ า
ลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรื อสําหรับค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ อง และวงเงินสินเชือหมุนเวียนประเภทต่างๆ รวมถึง
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน โดยข้ อกําหนดและ
เงือนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาเงินกู้และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
โดยมีรายละเอียดเบืองต้ นดังต่อไปนี
ผู้ให้ ก้ ู
ผู้ก้ ู
วงเงินกู้

ประเภทอัตราดอกเบีย7
อัตราดอกเบีย7

การชําระดอกเบีย7
ระยะเวลาชําระคืนเงินกู้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรื อนิติบคุ คลอืนใด
ทรัสตีกระทําการในนามทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การ
เช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
- วงเงินที 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวนไม่เกิน 505 ล้ านบาท เพือการ
ลงทุนซือทรัพย์สนิ หลักครังแรก และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ อง และ/
หรื อ
- วงเงินที 2: วงเงินสินเชือหมุนเวียนประเภทต่างๆ รวมถึง วงเงินเบิกเงิน
เกินบัญชี) O/D) จํานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ทังนี ตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
อัตราดอกเบียลอยตัว
- วงเงินที 1: ไม่เกินอัตราดอกเบีย MLR – 1.5
- วงเงินที 2: ไม่เกินอัตราดอกเบีย MOR – 2.0
อนึง “อัตราดอกเบีย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบียลูกค้ ารายใหญ่ชันดี
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (Minimum Loan
Rate, “MLR”) อันได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) และ “อัตราดอกเบีย MOR” หมายถึง อัตราดอกเบียลูกค้ าราย
ใหญ่ชนดี
ั ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี ของธนาคารผู้ให้ ก้ ู (Minimum Overdraft
Rate, “MOR”)
ชําระรายไตรมาส
วงเงินที 1:
- ระยะเวลารวมไม่เ กิ น 12 ปี เว้ น แต่กรณี ทีมี ก ารชํ า ระหนี เงิ น กู้คืน ก่ อ น
กําหนดหรื อกรณีตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ โดยได้ รับการยกเว้ นการชําระ
คืนเงินต้ นในช่วง 5 ปี แรก และชําระคืนเงินต้ นบางส่วนก่อนวันครบกําหนด
อายุ ตามทีระบุในสัญญาเงินกู้
วงเงินที 2:
- ระยะเวลารวมไม่เ กิ น 12 ปี โดยมีก ารพิจ ารณาทบทวนวงเงิ นหรื อ ต่อ
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หลักประกันการกู้ยมื

ข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู

ระยะเวลาทุกปี รายละเอียดการชําระคืนและกําหนดชําระคืนทังจํานวน
ตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
1. การจํานองทีดิน และสิงปลูกสร้ างต่างๆ ในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีกองทรัสต์ลงทุนครังแรก
2. การโอนสิทธิในสัญญาเช่าทีดิน และการจํานองสิงปลูกสร้ างต่าง ๆ ใน
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีกองทรัสต์ลงทุนครังแรก
3. การโอนสิทธิ ในกรมธรรม์ ประกันภัย และสลักหลังให้ ผ้ ูให้ ก้ ูเป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวและผู้เอาประกันภัยร่วม และ/หรื อลักษณะอืน
ใดทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ กู ําหนด
4. การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในสัญญาเช่าและบริ การของผู้เช่าทังทีมีอยู่ใน
ปั จจุบนั และทีจะมีในภายหน้ าตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะกําหนด
5. ข้ อตกลงทีเกียวข้ องกับสัญญาตกลงกระทําการ
6. การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในสัญญาบริ หารจัดการอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สัญญาแต่งตังตัวแทนแต่เพียงผู้ดียว โครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ/หรื อสัญญาแต่งตังผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนาบิสซิเนส คอมเพล็กซ์
7. การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในบัญชีเงินฝาก
8. หลักประกันการกู้ยืมอืนๆ (ถ้ ามี) ตามทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ อู าจจะกําหนด
ในสัญญาเงินกู้
นอกเหนือจากเงือนไขทีระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงือนไขอืนๆ เกียวกับการให้
หลักประกันการกู้ยืมนีให้ เป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสาร
ทางการเงินทีเกียวข้ อง
ข้ อตกลงหลักต่างๆของผู้ก้ รู วมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้ อตกลงดังต่อไปนี
1. ข้ อปฏิบตั ิทางการเงินตามทีกําหนดในสัญญาเงินกู้และ/หรื อเอกสารทาง
การเงินเกียวข้ อง
2. จะไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ
3. จะไม่ก่อภาระผูกพันอืนใดเหนือทรัพย์สนิ ทีเป็ นหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
4. ในกรณีทีผู้ก้ จู ะทําสัญญาให้ เช่าพืนทีทีมีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี และมี
ขนาดพืนทีมากกว่า vww ตารางเมตรผู้ก้ ูจะต้ องปฏิบตั ิตามทีกําหนดใน
สัญญาต่างๆทีเกียวข้ อง
5. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และ/หรื อ กลุม่ บุคคลเดียวกันของบริ ษัท จะ
ดํารงสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั
ออกและเสนอขาย ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเงินกู้นี
6. กรณีทีผู้ก้ ูผิดสัญญาในสัญญาเงินกู้อืนใดกับผู้ให้ ก้ ูอืน ให้ ถือว่าเป็ นการ
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ค่ าธรรมเนียมการชําระ
หนีก7 ่ อนครบกําหนด

ผิดสัญญาเงินกู้นีด้ วย
7. ผู้ก้ ู จะต้ อ งดํ า รงสถานะอัต ราส่ว นการก่ อ หนี สิน ที มี ภ าระดอกเบี ยต่ อ
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ไม่เกินร้ อยละ 35 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล
เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด ตกลงเป็ นผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต ลอดอายุ
สัญญาเงินกู้นี
8. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียนทังหมดทีชําระแล้ วของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้นี
9. การจําหน่ายสินทรัพย์ใดๆ จะต้ องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้
และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
10. สัด ส่ว นการเช่า พื นทีอาคารสํา นัก งานจะต้ อ งเป็ นไปตามที กํ าหนดใน
สัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
11. ข้ อตกลงอืนๆ (ถ้ ามี) ตามทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ูอาจจะกําหนดในสัญญา
เงินกู้
ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของจํานวนหนีทีชําระก่อนครบกําหนด และอาจมีค่าใช้ จ่าย
อืนใดอีกหากชํ าระหนีก่อ นครบกํ าหนดไม่ตรงกับวันชํ าระดอกเบียของงวด
ดอกเบียแต่ละงวด ทังนีตามเงือนไขในสัญญาเงินกู้

อย่างไรก็ดี เว้ นแต่ในกรณีทีมีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของหน่วยงานอืนทีมีอํานาจหน้ าที
ประกาศกําหนดห้ ามมิให้ กองทรัสต์ก้ ูยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี กองทรัสต์อาจมีการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี ซึงบริ ษัทฯ เห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตีนนั ไม่ได้ ก่อให้ เกิด
ผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
นอกเหนือจากการกู้ยืมเพือการลงทุนในทรัพย์สินครังแรกตามทีได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี ในอนาคตผู้จัดการ
กองทรัสต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิมเติมเพือเข้ าลงทุนในทรัพย์สินอืนทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรและก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้ าลงทุนในทรัพย์สินเพิมเติมนันจะเป็ นไป
ตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสานักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเป็ น
การลงทุนเพือประโยชน์ของทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
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1.10

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์
ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

รวม
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
10.50%
0.75%

รายครัง7

เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
อั ต ราพื น7 ฐาน ประกอบด้ วย รายเดือน
ค่ า ธ ร รม เ นี ยม ใ น ก า รไ ด้ ม า ซึ ง
ตามทีจ่ายจริ ง
ค่ าธรรมเนียม 2 ส่ วนคือ:
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
(1) อัตราไม่เกิน 0. 50% ต่อปี ของ
กรณีทรัพย์สินของบุคคลทีเกียวโยงกัน
(ก) ราคาทุนของทรัพย์สนิ หลักของ
กับผู้จดั การกองทรัสต์
กองทรั ส ต์ ทั งนี ราคาทุ น ของ
ไม่เกิ น 0.75% ของมูลค่าทรั พย์ สินที
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก ดั ง กล่ า วไม่ ร วม
ได้ มาของกองทรัสต์
มูลค่าทรัพย์สินทีได้ จําหน่ายไปใน
กรณีทรัพย์สนิ อืน
ภายหลัง และ (ข) ราคาทุน ของ
ไม่เ กิ น 1.0% ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน ที
ทรัพย์สนิ หลักประเภทสิทธิการเช่า
ได้ มาของกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนี ยมในการจําหน่ ายไปซึง
(Leasehold) ที นํ า มาคํ า นวณ
ทรัพย์ สินของกองทรัสต์
ค่ า ธรรมเนี ย มจะคิ ด เฉพาะช่ ว ง
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินทีได้
ระยะเวลาที สิ ท ธิ ก ารเช่ า ยัง มี ผ ล
จําหน่ายไปของกองทรัสต์
บังคับใช้ เท่านัน
(2) อัตราไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของ
มูลค่าตามบัญชี ข องเงิ นลงทุนใน
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ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษา
ทรัพย์สนิ

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

0.75%

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
ตราสารทางการเงิน และ/หรื อเงิน
ฝากสถาบันทางการเงิน
ประกอบด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ยม 2
ส่ วน คือ
(1) อัตราไม่เกิน 0.3% ต่อปี ของ
(ก) ราคาทุ น ของทรั พ ย์ สิ น
หลักของกองทรัสต์ ทังนีราคา
ทุนของทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว
ไม่ ร วมมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที ได้
จําหน่ายไปในภายหลัง และ
(ข) ราคาทุ น ของทรั พ ย์ สิ น
หลั ก ประเภทสิ ท ธิ ก ารเช่ า
(Leasehold) ทีนํามาคํานวณ
ค่ า ธรรมเนี ย มจะคิ ด เฉพาะ
ช่วงระยะเวลาทีสิทธิ การเช่า
ยังมีผลบังคับใช้ เท่านัน
(2) อัตราไม่เกิน 0.3% ต่อปี ของ
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รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายเดือน

-

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

0.5%1

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่
1. ค่าบริ หารจัดการโครงการ และ
2. ค่าพนักงาน หรื อบุคลากรเฉพาะที
เกี ยวข้ องกั บ การบริ หารจั ด การ
โครงการดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายใน
การดํ า รงสถานะเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด

3.0%

-

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในตราสารทางการเงิน และ/
หรื อเงิ นฝากสถาบั น ทาง
การเงิน
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของเงินทุนจด รายเดือน
ทะเบียนของกองทรัสต์
ตามที กํ า หนดในสัญ ญาแต่ ง ตัง ตามทีกําหนด
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์2
ในสัญญา
แต่งตัง
ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
ในอัต ราตามที ตลาดหลัก ทรั พ ย์
รายปี
กําหนด

1

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

-

-

-

อาจมีการปรับเปลียนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที' 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา ทังนี สาระสําคัญของสัญญา อาจมีการปรับเปลี'ยน เมื'อมีการจัดทําสัญญา
แต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลา
2
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ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จา่ ยในการ
สอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใน
การประเมิ น ระบบวิ ศ วกรรม ค่ า
ตรวจสอบอาคาร ค่ า ใช้ จ่ า ยจัด ทํ า
รายงาน หรื อบทวิจยั
ดอกเบี ยและค่า ธรรมเนีย มจากการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรื อ
นิติบคุ คลอืนใดทีสามารถให้ สนิ เชือได้
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

0.20%

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีกําหนด
ในสัญญา

-

-

-

-

-

2.0%

ตามทีจ่ายจริ ง
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ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาด้ านการลงทุน
ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ เ ช่ น ก ร ณี
กองทรัสต์ ลงทุนในต่างประเทศ เป็ น
ต้ น
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาอืน ๆ
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาเงิ น
กู้ยืมหรื อการออกตราสารทีมีลกั ษณะ
เดียวกัน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดู แ ล ซ่ อ มแซม
บํารุ งรักษา และ/หรื อปรับปรุ งพัฒนา
อสัง หาริ มทรั พ ย์ และตกแต่ ง หรื อ
จัด แบ่งพื นที ในอสังหาริ มทรั พ ย์ เ พื อ
นําออกหาประโยชน์หรื อให้ เช่า
ค่า บริ ห ารและควบคุม งานก่ อ สร้ าง
ซ่ อ มแซม บํ า รุ งรั ก ษา และ/หรื อ

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
2.5%

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

-

-

1.0%
3.0%

เป็ นไปตามที
ตกลงกับ
ธนาคาร
-

-

-

3.0%

ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที
เสนอขาย
ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
ตามทีจ่ายจริ ง

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ปรับปรุ งหรื อพัฒนา และตกแต่งหรื อ
จัดแบ่งพืนทีในอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จา่ ยในการประกันภัย
ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ในกรณีทีมีการระดม
ทุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละการจั ด ทํ า จั ด ส่ ง
เอกสารประกอบการจัดประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จา่ ยอืน ๆ
(1) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น ค่ า
และ/หรื อ สอบทานการประเมิน
ค่าทรัพย์สนิ
(2) ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความ
สะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

0.75%
-

ตามทีจ่ายจริ ง
-

-

1.0%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ส่วนที 1 หน้ า 43

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ค่ า กํ า จั ด แ ม ล ง ค่ า ทํ า ส ว น
ต ลอ ด จ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื น ใ ด ที
เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จั ด ก า ร
อสังหาริ มทรัพย์
(3) ค่ า จัด ทํ า และจั ด พิ ม พ์ ร ายงาน
ประจํ า ปี และเอกสารอื นๆ ที
เกี ยวเนื องกับ ผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุน
ตลอดจน ค่ า แปลและจั ด ส่ ง
เอกสารดังกล่าว
(4) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์
แ ล ะ จั ด ห นั ง สื อ บ อ ก ก ล่ า ว
หนังสือตอบโต้ เอกสาร ข่าวสาร
ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ รวมถึ ง การลง
ประกาศหนังสือพิมพ์
(5) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียม ใน
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ู

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ส่วนที 1 หน้ า 44

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ถือหน่วยทรัสต์การเพิมทุน และ/
หรื อ ลดทุน เช่ น ค่าธรรมเนี ย ม
ธ น า ค า ร ค่ า อ า ก ร แ ส ต ม ป์
ค่ า บริ ก ารที นายทะเบี ย นเรี ย ก
เ ก็ บ ค่ า ไ ป ร ษ ณี ย า ก ร ค่ า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(6) ค่ า เ อ ก ส า ร ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ค่ า เอกสารการ
ลงบัญชีกองทรัสต์
(7) ค่าใช้ จ่ายอันเกี ยวเนืองจากการ
เปลี ยนแ ปลงแก้ ไขเพิ มเติ ม
สัญญาก่อตังทรั สต์ และ/หรื อ ที
เ กิ ด ขึ น จ า ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย และ/หรื อ ประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง ทังนีไม่

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ส่วนที 1 หน้ า 45

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ร ว ม ค่ า ที ป รึ ก ษ า ใ น ก า ร
ดําเนินการดังกล่าว
(8) ค่าภาษี (รวมถึง ค่าภาษี โรงเรื อน
ค่า ภาษี ป้ าย และ ค่า ภาษี อื นๆ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ อันเกียวเนืองกับ
การดําเนินงานของกองทรัสต์
(9) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ /ห รื อ
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องในการ
จั ด ตั ง ก อ ง ท รั ส ต์ เ ช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย น
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบี ย นและค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
เตรี ยมและจัดทําเอกสารสัญญา
เป็ นต้ น
(10) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรื อตัวแทน
(Agent or Property Broker)

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

3.0%

ตามทีจ่ายจริ ง

ส่วนที 1 หน้ า 46

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

(ถ้ ามี) ในการจัดหาผู้เช่า หรื อใน
การซือ จัดหา จําหน่าย หรื อโอน
สิ ท ธิ ใ น ท รั พ ย์ สิ น ใ ด ๆ ข อ ง
กองทรัสต์
(11) ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายเพือ
การจัดหา ได้ ม า จํ าหน่าย จ่า ย
โอนทรั พ ย์ สิ น หลัก ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ เช่นค่าใช้ จ่ายในการ
จํ า ห น่ า ย ห รื อ โ อ น สิ ท ธิu
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
(12) ค่าภาษี ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ า
หรื อค่ า ธรรมเนี ย มและอากร
แสตมป์ ใดๆ ที เกี ยวกั บ การซื อ
ขายหลักทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์
การประมู ล ขายทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ หรื อทรัพย์สินอืนของ
กองทรั ส ต์ เช่ น ค่ า นายหน้ าซื อ

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ส่วนที 1 หน้ า 47

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ขายหลัก ทรั พ ย์ และจะถู ก หั ก
จากค่าขายหลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่าย
และค่า นายหน้ า ที เกี ยวข้ อ งกับ
การซือหรื อขายอสังหาริ มทรัพย์
การประมู ล ขายทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการโอน
หลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้ น
(13) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกําไร
ขาดทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยจั ด ทํ า
รายงาน หรื อบทวิจยั
(14) ค่าใช้ จ่ายในการรั บชํ าระเงิ นค่า
ซื อ ห น่ ว ย ท รั ส ต์ เ ช่ น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร
แสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า
โทรศั พ ท์ ค่ า โทรสาร เป็ นต้ น

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ส่วนที 1 หน้ า 48

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการคืนเงินค่า
ซือหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซือใน
กรณีทีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจอง
ซือมากกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ที
เสนอขาย (ถ้ ามี)
(15) ค่ า จั ด ทํ า จั ด พิ ม พ์ ใบจองซื อ
ห น่ ว ย ท รั ส ต์ ใ บ ท รั ส ต์
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในกํ า กั บ ภาษี
และแบบฟอร์ มอืนๆ ทีเกี ยวข้ อง
กับกองทรั ส ต์ และค่าใช้ จ่า ยใน
การจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(16) ค่า จัด ทํ า และจัด พิ ม พ์ ห นัง สือ ชี
ชวนตลอดจน ค่าแปลและจัดส่ง
เอกสารดังกล่าว
(17) ค่ า ใช้ จ่ า ยที เกิ ดขึ นจากการ
ติ ด ต า ม ท ว ง ถ า ม ห รื อ ก า ร

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ส่วนที 1 หน้ า 49

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ดําเนินการตามกฎหมายเพือการ
รั บ ชํ า ระหนี ใดๆ หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นกฎหมายในการดํ า เนิ น คดี
ในศาลเพื อรั ก ษาสิท ธิ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ผู้จัดการกองทรั สต์
ห รื อ ท รั ส ตี ซึ ง เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ
กองทรัสต์
(18) ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายและค่าที
ปรึ กษากฎหมายที เกี ยวกับ การ
ดําเนินงานของกองทรัสต์การให้
คํ า แน ะนํ าท าง กฎหม าย แ ก่
กองทรั ส ต์ ใ นกรณี ต่ า งๆ การ
จัด เตรี ย มเอกสารและรายงาน
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การ
จัด เตรี ย มเอกสารเผยแพร่ ข่ า ว
ข อ ง ก อ ง ท รั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ ผ่าน ช่องทางต่างๆ

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

ส่วนที 1 หน้ า 50

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตามทีจ่ายจริ ง

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

และระบบเผยแพร่ ข่าวของตลาด
หลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือ
บอกกล่าวทวงถามและเอกสาร
ท า ง ก ฎ ห ม า ย ต่ า ง ๆ ข อ ง
กองทรั ส ต์ การจัด เตรี ย ม แก้ ไ ข
เพิ มเติ ม เอกสารและสั ญ ญา
ต่ า งๆ ของกองทรั ส ต์ รวมถึ ง
สัญ ญาก่ อ ตังทรั ส ต์ และสัญ ญา
แต่ ง ตังผู้จัด การกองทรั ส ต์ แ ละ
ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
กองทรั ส ต์ รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การดําเนินคดี ค่าใช้ จ่ายในการ
ยึดทรั พย์ สิน ค่าสินไหมทดแทน
ความเสี ย หายจากผู้ จั ด การ
กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ โ ดยรวม ค่า ใช้ จ่ า ย
ด้ า นกฎหมายในการดํ า เนิ น คดี
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รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
สินไหมทดแทน ความเสียหายแก่
บุค คลภายนอก ค่าจดทะเบีย น
จํ า นอง ค่ า จดทะเบี ย นปลอด
จํานอง ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจด
ทะเบียนต่างๆ กับสํานักงานทีดิน
ทีเกียวข้ อง ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติ
กรรม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไข
สัญญา เป็ นต้ น
(19) ค่ า ใช้ จ่ า ยใน การดํ า เนิ น ค ดี
ของทรั สตีทีฟ้ องร้ องให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหน้ าที หรื อ
เรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนความ
เสียหายจากผู้จัดการกองทรั สต์
เ พื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทงปวงหรื
ั
อเมือได้ รับ
คํ า สั ง จ า ก สํ า นั ก ง า น

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-
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รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตามทีจ่ายจริ ง

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(20) ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
บุ ค คลภายนอกสํ า หรั บ ความ
เสียหายทีเกิดขึนอันเนืองมาจาก
การดําเนินงานของกองทรัสต์ ใน
ส่วนทีเกินจากค่าสินไหมทดแทน
ที ก อ ง ท รั ส ต์ ไ ด้ รั บ ภ า ย ใ ต้
กรมธรรม์ประกันภัย
(21) ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่า ใช้ จ่ า ยในการเลิก กองทรั ส ต์
ห รื อ เ ป ลี ย น แ ป ล ง ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
(22) ค่ า ตอบแทนผู้ ชํ า ระบัญ ชี และ
ผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ใ นระหว่ า ง
การชํ าระบัญชี ก องทรั ส ต์ จ นถึ ง
การจดทะเบียนเลิกกองทรัสต์กบั
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

(23) ค่ า ภาษี ค่ า เบี ยปรั บ เงิ น เพิ ม
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ ล ะ /ห รื อ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ อันเกียวเนืองกับ
การดํ า เนิ น งานของกองทรั ส ต์
ร ว ม ต ล อ ด จ น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรั พ ย์ สิ น อื นที มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น
ห ลั ก ท รั พ ย์ ร ว ม ต ล อ ด จ น
ค่าใช้ จ่า ยและต้ น ทุนอื นใดตาม
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ กํ า หนดให้ เ ป็ น
ภาระของกองทรั ส ต์ ตลอดจน
ค่าใช้ จ่า ยและต้ น ทุนอื นใดตาม
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ง ผู้ บ ริ ห า ร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ กํ า หนดให้ เ ป็ น
ภาระของกองทรัสต์
(24) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการโฆษณา
แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง
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รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
ทัง7 หมด

เพดาน % ของ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง7
เพดาน % ของ NAV
รอบและ
ภายหลังการทํา
ระยะเวลาที ธุรกรรมในแต่ ละครัง7
เรียกเก็บ
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)

กองทรัสต์และดูแลเว็บไซต์
ทังนี โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมของค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังหมดของกองทรัสต์ ในส่วนที 2 ข้ อ 11 ค่าใช้ จ่ายทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
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1.11

เงือนไขในการยกเลิกการจัดตัง7 กองทรัสต์
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จัดตังขึนโดยมีเงือนไข
ในการยกเลิกการจัดตังกองทรัสต์ ดังนี
1)

มีผ้ จู องซือไม่ถึง 250 ราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2)

มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซือเมือรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอืน (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่ถึงจํานวนตามทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล

3)

มีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ผู้ก่อตังทรั สต์
ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนด และไม่สามารถ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ อง

4)

ไม่สามารถโอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตี เพือก่อตังกองทรัสต์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 15
วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
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1.12

ความเสียงสําคัญของการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์มีความเสียง ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสียงดังต่อไปนีอย่างรอบคอบก่อนทีจะตัดสินใจลงทุนทังนี ใน
ส่วนนีจะกล่าวถึงความเสียงสําคัญโดยสรุปของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านัน (โปรดพิจารณารายละเอียดของปั จจัยความเสียงในส่วนที
2 ของเอกสารฉบับนี)
1.12.1 ความเสียงทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์
1)

ความเสียงเกียวกับการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์

2)

ความเสียงในการลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ซึงมูลค่าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่

3)

ความเสียงในการแข่งขันทีสูงขึนอาจส่งผลให้ ผ้ เู ช่าพืนทีอาคารมีจํานวนลดลง

4)

ความเสียงในการสูญเสียผู้เช่าหลักอาจทําให้ รายได้ ของกองทรัสต์เปลียนแปลงไป

5)

ความเสียงจากการผิดสัญญาของผู้เช่า ผู้ให้ เช่าทีดิน และคูส่ ญ
ั ญาของกองทรัสต์

6)

ความเสียงเรื องรายได้ ของกองทรัสต์ ภายหลังภาระผูกพันในการรับประกันรายได้ ของดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ตามทีระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการสินสุดลง

7)

ความเสียงเกียวกับผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนอาจไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าและการจัดหาผู้
เช่ารายใหม่

8)

ความเสียงทีเกิดขึนเมือต้ องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน

9)

ความเสียงเกียวกับความไม่เพียงพอของพืนทีจอดรถยนต์

10) ความเสียงจากการทีผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรกไม่ให้ ความยินยอมเข้ า
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาเช่าและสัญญาทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์ หรื อไม่ตอ่ สัญญาเช่าและสัญญาทีเกียวข้ อง
11) ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ทางเข้ าออกโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
12) ความเสียงจากการทีเจ้ าของกรรมสิทธิuในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิu ในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ให้ แก่กองทรัสต์
13) ความเสียงจากการใช้ อาคารผิดประเภทของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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1.12.2 ความเสียงทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์
1)

ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อาจไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ การ
ลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบความสําเร็ จได้

2)

กองทรั ส ต์ ต้ อ งพึงพาผู้บ ริ ห ารระดับ สูง และบุค ลากรที มี ค วามชํ า นาญในการดํ า เนิ น งานจัด หา
ผลประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์

3)

ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึน

4)

ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการทีกองทรัสต์ก้ ยู ืมเงิน

5)

กองทรัสต์ เป็ นกองทรั สต์ ทีอยู่ระหว่างการก่อตัง และทรั พย์ สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุนครั งแรกเป็ น
โครงการทียังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตทีนักลงทุนสามารถอ้ างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้ า
ลงทุน

6)

ความเสียงเกียวกับการรับประกันผลกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์

7)

ความเสียงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนครังแรก

8)

เงินเก็บสํารองในอนาคตเพือการซ่อมแซมหรื อการปรับปรุงใหญ่ในทรัพย์สนิ หลักอาจไม่เพียงพอ

1.12.3 ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1)

ความเสียงทางการเมืองของประเทศไทย

2)

ความเสียงจากกรณีทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนถูกเวนคืน

3)

ความเสียงโดยรวมทีมีผลกระทบต่อกําไรทีได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรัสต์

4)

ความเสียงเกียวกับอสังหาริมทรัพย์ทีกองทรัสต์ถือครองนันอาจมีคา่ ใช้ จา่ ยเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
เพิมขึน รวมทังค่าใช้ จา่ ยในการดําเนินการต่างๆ เพิมขึน

5)

ความเสียงเกียวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์สนิ อาจไม่ค้ มุ กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที
กองทรัสต์อาจสูญเสีย

6)

ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่อวินาศภัย
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1.12.4 ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
1)

ความเสียงอัน เกิ ด จากมาตรฐานการบัญ ชี ใ นประเทศไทยหรื อ กฎหมายที เกี ยวข้ อ งอาจมี ก าร
เปลียนแปลง

2)

ความเสียงจากมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนตามการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ไม่ได้ เป็ นเครื องแสดงมูลค่าทีแท้ จริ งของอสังหาริ มทรัพย์ และไม่สามารถรับประกันได้
ว่าราคาขายของอสังหาริ มทรัพย์นนจะเป็
ั
นไปตามมูลค่าทีประเมิน ไม่วา่ ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต

3)

ความเสียงอันเกิดจากตลาดสําหรับการลงทุนและซือขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่อนข้ างใหม่

4)

ความเสียงอันเกิดจากราคาของหน่วยทรัสต์อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์

5)

ความเสี ยงเกี ยวกับ ความสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละ
ผลตอบแทนที ผู้ ลงทุน ได้ รั บ จากหน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า ผลตอบแทนที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ จากการ
ดําเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน

6)

ความเสียงอันเกิดจากผลการดําเนินงานจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากประมาณการ
กําไร

7)

ความเสียงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจํ
ั านวน

8)

ความเสียงเกี ยวกับ การจดทะเบี ย นรั บ หน่ว ยทรั ส ต์ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น และการซือขาย
หน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

9)

ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์

10) ความเสียงด้ านภาษี และค่าธรรมเนียม
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ส่ วนที 2
ข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์

ส่ วนที 2
ข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด สํานักงานใหญ่ตงอยู
ั # ่เลขที 1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เลขทะเบียนบริ ษัท 0115557007350 โทรศัพท์ 0-2753-3159
โทรสาร 0-2753-3527 ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ชือ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ
การเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate
Investment Trust : WHABT) มีวตั ถุประสงค์เพือนําเงินทีได้ จากการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ และเงินทีได้ รับจากการกู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงิน ไปลงทุนในทรัพย์สินหลักทีลงทุนครัง# แรก โดยการเข้ าทําสัญญาทีเกียวข้ องกับ
การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรกของกองทรัสต์กบั คูส่ ญ
ั ญาทีเกียวข้ อง (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ
2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) โดยทรัสตีจะรับโอนกรรมสิทธิZและสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่า และ/หรื อ ให้ บริ การทีเกียวเนืองกับการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ที
กองทรั สต์ ไ ด้ ล งทุน ไว้ รวมทัง# ดํา เนิ นการอื นใดทีเกี ยวข้ อ งและจํ าเป็ นเพือประโยชน์ ของอสังหาริ ม ทรั พ ย์ และเพื อมุ่ง
ก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการนําเงินทีได้ จากการระดมทุนส่วนทีเหลือ
ดังกล่าวไปลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์อืน และ/หรื อ ทรัพย์สนิ อืน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้ อม การลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อตราสารทางการเงิ น อื น และ/หรื อ การจัดหาผลประโยชน์ ด้ว ยวิ ธี อืนทีเป็ นไปตามสัญญาก่ อ ตัง# ทรั สต์ กฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง โดยเงินทีได้ รับจากการระดมทุนในครัง# นี # และเงินทีได้ รับจากการกู้ยืม เมือหัก
ค่าใช้ จ่ายต่างๆ แล้ ว จะเหลือเงินทีจะนําไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ ทีระบุไว้ เป็ นจํ านวนไม่เกิ น 2,390 ล้ านบาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม)
1.

ปั จจัยความเสียง
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์มีความเสียง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้ อมูลทังหมดที
#
อยู่ในเอกสารฉบับนี # รวมทังปั
# จจัยความเสียงดังต่อไปนี #
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี # ยังอาจมีความเสียงอืนๆ ทีอาจเกิดขึ #นในอนาคตทีบริ ษัทฯ ยังไม่อาจ
คาดการณ์ ได้ ในขณะนี # อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ เชือว่าความเสียงทีในปั จจุบนั ไม่เป็ นสาระสําคัญทีอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
คําอธิบายเกียวกับแนวทางการบริ หารเพือลดความเสียง มาตรการรองรับความเสียง และ/หรื อ ความสามารถของ
กองทรัสต์ในการลดความเสียงข้ อใดข้ อหนึงในเอกสารฉบับนี # ไม่ถือเป็ นคํารับรองของกองทรัสต์ว่า กองทรัสต์จะ
ดําเนินมาตรการรองรับความเสียงตามทีกําหนดไว้ ได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
#
อบางส่วน และไม่ถือเป็ นข้ อยืนยันว่าความ
เสียงต่างๆ ตามทีระบุในเอกสารฉบับนี #จะลดลงหรื ออาจไม่เกิดขึ #น เนืองจากความสําเร็ จ และ/หรื อ ความสามารถ
ในการลดความเสียงต่างๆ ขึ #นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการทีอยูน่ อกเหนือจากการควบคุมของกองทรัสต์
อนึง ข้ อความในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statement) ทีปรากฏในเอกสารฉบับ
นี # เช่น การใช้ ถ้อยคําว่า "เชือว่า" "คาดหมายว่า" "มีแผนจะ" "ตังใจ"
# "ประมาณ" “คาดว่า” เป็ นต้ น หรื อการประมาณ
การทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์ เกี ยวกับผลประกอบการ ธุรกิ จ แผนการขยายธุรกิจ การ
ส่วนที 2 หน้ า 1

เปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องในการประกอบธุรกิ จของกองทรั สต์ นโยบายของรัฐและอืนๆ ซึงเป็ นการ
คาดการณ์ ถึงเหตุการณ์ ในอนาคต อันเป็ นความเห็นของบริ ษัทฯ นัน# มิได้ เป็ นการรั บรองผลประกอบการ หรื อ
เหตุการณ์ในอนาคต และผลทีเกิดขึ #นจริ งอาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรื อคาดคะเนก็
ได้ สําหรับข้ อมูลทีเกียวกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้ มาจากข้ อมูลทีมีการเปิ ดเผยหรื อคัดย่อ
จากแหล่งข้ อมูลของหน่วยงานภาครัฐและบุคคลภายนอก โดยทีบริ ษัทฯ มิได้ ทําการตรวจสอบ หรื อรับรองความ
ถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
บริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและสอบทาน (Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง# แรกโดยตรวจสอบ
ข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวข้ อง และบริ ษัทฯ ได้ ศกึ ษารายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของ
ทรั พ ย์ สิน ที กองทรั สต์ เ ข้ าลงทุนครั ง# แรกอย่า งละเอี ย ด เพื อให้ ท ราบถึ ง สถานะที แท้ จริ ง ของอสังหาริ มทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก
นอกจากนี # รายงานของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานทางวิศวกรรมของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ครัง# แรกอาจมีข้อบกพร่องหรื อไม่ถกู ต้ อง ไม่วา่ ทังหมดหรื
#
อแต่บางส่วน อันเนืองมาจากความบกพร่ องของทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกทีตรวจสอบได้ ยากหรื อไม่สามารถตรวจสอบได้ และทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ า
ลงทุนครัง# แรกอาจมีลกั ษณะหรื อถูกนําไปใช้ ประโยชน์ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึงทีเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย
ต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยการตรวจสอบข้ อมูลต่างๆ ทีเกียวข้ องไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ ซึงอาจส่งผลให้ กองทรัสต์มี
ค่าใช้ จ่ายหรื อความรับผิดอันเนืองมาจากเหตุการณ์ดงั กล่าว
ข้ อมูลในส่วนนี #ทีอ้ างถึงหรื อเกียวข้ องกับรัฐบาลหรื อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเป็ นข้ อมูลทีได้ มาจากข้ อมูลที
มีการเปิ ดเผยคือคัดย่อจากสิงพิมพ์ของรัฐบาลหรื อจากแหล่งข้ อมูลอืนๆ โดยทีบริ ษัทฯ มิได้ ทําการตรวจสอบหรื อ
รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลดังกล่าวแต่ประการใด
เนืองจากผลตอบแทนในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นผลตอบแทนในระยะยาว ผู้ลงทุนจึงไม่ควร
คาดหวังทีจะได้ รับผลตอบแทนในระยะสัน# นอกจากนี # ราคาเสนอขายของหน่วยทรัสต์กบั มูลค่าของหน่วยทรัสต์ใน
อนาคตอาจลดตําลงหรื อสูงขึ #น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้ รับคืนต้ นทุนในการลงทุน ดังนัน# ผู้ประสงค์จะซื #อหน่วยทรัสต์จึง
ควรปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพและขอคําปรึกษาเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก่อนตัดสินใจลงทุน
ในหน่วยทรัสต์
1.1

ความเสียงทีเกียวกับอสังหาริมทรัพย์
1.1.1 ความเสียงเกียวกับการได้ มาซึงอสังหาริมทรัพย์ ของกองทรัสต์
บริ ษั ท ฯ เชื อว่ า ก่ อ นการได้ ม าซึ งอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ก ารตรวจสอบและสอบทาน (Due
Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ทีจะได้ มาในด้ านต่างๆ ได้ แก่ สภาพของอสังหาริ มทรัพย์ พิจารณาเอกสารสิทธิ
และสัญญาทีเกียวข้ อง ความเหมาะสมต่างๆ ในการเข้ าลงทุนตามสมควรแล้ ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่
สามารถรับรองได้ วา่ อสังหาริ มทรัพย์นนั # จะไม่มีความชํารุ ดบกพร่ องใดทีจะต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายจํานวนมากใน
การซ่อมแซม หรื อบํารุ งรั กษา หรื อจ่ายชํ าระหนีอ# ืนใดต่อบุคคลภายนอกนอกจากทีระบุไว้ ในเอกสารนี #

ส่วนที 2 หน้ า 2

รายงานของผู้เชียวชาญซึงบริ ษัทฯ พิจารณาและถือตามในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของการตรวจสอบและสอบ
ทานอาจมีข้อผิดพลาด หรื อขาดตกบกพร่อง เนืองจากความชํารุดบกพร่องบางประการของอสังหาริ มทรัพย์
อาจไม่สามารถกําหนดให้ แน่ชดั ลงไปได้ อนั เป็ นผลมาจากขอบเขตของการตรวจสอบ เทคโนโลยีหรื อเทคนิค
ทีใช้ ตลอดจนปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง
นอกจากนี # อสังหาริ มทรัพย์บางรายการอาจมิได้ ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อกฎระเบียบข้ อบังคับ
ต่างๆ ซึงเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ หรื ออาจมิได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของหน่วยงานทีเกียวข้ อง โดยการ
ตรวจสอบและสอบทานของบริ ษัทฯ นันไม่
# สามารถตรวจพบ ด้ วยเหตุนี # กองทรัสต์อาจมีภาระค่าใช้ จ่ายหรื อ
หน้ าทีเพิมเติมอันเกิดจากการทีอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวมิได้ ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อกฎระเบียบ
ข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
โดยเฉพาะอย่างยิง คํารับรอง คํารับประกันและข้ อตกลงทีจะรับผิดชดใช้ ซงดั
ึ บบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันให้ ไว้
แก่กองทรั ส ต์ (โปรดพิจารณารายละเอีย ดเพิมเติม ในส่ว นที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ป สาระสําคัญของสัญญา) มี
ข้ อจํากัดในแง่ของขอบเขต จํานวนเงิ น และระยะเวลาทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ให้ คํารับรอง คํา
รับประกัน และข้ อตกลงทีจะรับผิดชดใช้ ทังนี
# # กองทรัสต์มีสิทธิ ทีจะได้ รับการชดเชยในกรณีทีมีการผิดคํา
รับรอง คํารับประกัน อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ ว่ากองทรัสต์จะมีสิทธิ ได้ รับชดเชยตามคํา
รับรอง คํารับประกัน หรื อข้ อตกลงทีจะรับผิดชดใช้ กรณีทีเกิดความเสียหาย หรื อความรับผิดต่อกองทรัสต์
อันเป็ นผลมาจากการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทงนี
ั # # เนืองจากกรณีดงั กล่าวขึ #นอยู่กบั การชําระหนี #ของลูกหนี #
และการบังคับชําระหนี #ตามสัญญา
1.1.2 ความเสียงในการลงทุนในสิทธิการเช่ าอสังหาริ มทรั พย์ ซึงมูลค่ าจะลดลงตามระยะเวลาการเช่ าที
เหลืออยู่
กองทรัสต์มีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ สิทธิการเช่าทีดินของโครงการ บางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (ถนนบางนา-ตราด กม. 7) ซึงมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์จะลดลงตาม
ระยะเวลาการเช่าทีเหลืออยู่อนั เนืองมาจากการประเมินค่าสิทธิ การเช่า หรื อเนืองจากสาเหตุอืนใดทีอยู่
นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ ดังนัน# การเปลียนแปลงในมูลค่าสิทธิการเช่าดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่อมูลค่าทรัพย์สนิ และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม อายุสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว จะมีอายุประมาณ 30 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในครัง# แรก ซึงถือว่ามีระยะเวลานานพอสมควร ในการจัดหาประโยชน์ได้ จากทรัพย์สินดังกล่าวของ
กองทรัสต์
1.1.3 ความเสียงในการแข่ งขันทีสูงขึน. อาจส่ งผลให้ ผ้ ูเช่ าพืน. ทีอาคารมีจํานวนลดลง และการปรั บค่ าเช่ า
อาจไม่ เป็ นไปตามประมาณการ
กองทรัสต์มีรายได้ หลักจากการให้ เช่าพื #นทีและให้ บริ การทีเกียวข้ องแก่ผ้ ปู ระกอบการต่างๆ ซึงเป็ นผู้เช่าพื #นที
อาคารสํ า นัก งาน หากในอนาคตการประกอบธุ ร กิ จ การให้ เช่ า ดัง กล่ า วมี ก ารแข่ ง ขัน ที สูง ขึ น# โดย
ผู้ประกอบการรายอืนก่อสร้ างอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงกันกับทีตังของทรั
#
พย์สินของกองทรัสต์
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อาจส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต่างๆ ทีเป็ นผู้เช่าในปั จจุบนั หรื ออาจเป็ นผู้เช่าในอนาคตของกองทรัสต์มีจํานวน
เปลียนแปลงไป ซึงจะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อผลประกอบการธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และสถานะ
ทางการเงินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี สถานทีตังของทรั
#
พย์สินของกองทรัสต์ล้วนแต่อยู่ในทําเลทีเหมาะสม โดยในส่วนของโครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาคารจัดตัง# อยู่บนถนนวิภาวดี รังสิต ซึงเป็ นทําเลทีสามารถ
เชือมต่อกับเส้ นทางคมนาคมต่างๆ ทีสําคัญ อาทิเช่น ถนนพหลโยธิน ดอนเมืองโทลล์เวย์ ทางด่วนเฉลิมมหา
นคร เป็ นต้ น อีกทังยั
# งอยูใ่ กล้ เคียงกับสถานีขนส่งสาธารณะทีสําคัญ อาทิเช่น สถานีขนส่งหมอชิต รถไฟฟ้ า
มหานคร (MRT) สถานีจตุจกั ร และรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (BTS) สถานีหมอชิต เป็ นต้ น นอกจากนี #
ในบริ เวณดังกล่าว ยังมีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เกิดขึ #นมากมาย ทังโครงการคอนโดมิ
#
เนียมทีอยู่
อาศัย และโครงการส่วนต่อขยายของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะต่างๆ อาทิเช่น MRT สายสีแดง และ
BTS สายสีเขียวเข้ ม ดังนัน# ปั จจัยดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดให้ ผ้ ูประกอบการเข้ ามาเช่าพื #นทีสํานักงาน
ภายในทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ เป็ นอย่างดี ประกอบกับการทีบริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จํากัด ซึงเป็ นผู้มีประสบการณ์ และความเชียวชาญในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทอาคาร
สํานักงานมาเป็ นระยะเวลานาน มาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และเป็ นนายหน้ าในการจัดหาผู้เช่า ให้ กบั
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ก็นบั เป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยเพิมศักยภาพของทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ให้ สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอืนได้
สําหรับในส่วนของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์นนั # อาคารจัดตังอยู
# ่ในทําเลทีโดดเด่นบนถนนบาง
นา-ตราด โดยตังอยู
# ใ่ กล้ เคียงกับศูนย์การค้ าเมกาบางนา ซึงเป็ นเส้ นทางทีสําคัญและสะดวกในการเดินทาง
สูภ่ าคตะวันออกของประเทศ และสามารถสัญจรได้ สะดวกผ่านทางเส้ นทางวงแหวนกาญจภิเษกและถนน
บางนา-ตราด นอกจากนี # บริ เวณดังกล่าวยังนับเป็ นจุดกระจายสินค้ าทีสําคัญ เนืองจากรายล้ อมไปด้ วย
พื #นทีอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จึงเป็ นผลให้ โครงการได้ รับความสนใจจากบริ ษัทข้ ามชาติตา่ งๆ ทีมีความต้ องการพื #นทีสํานักงานทีสามารถ
เดินทางได้ สะดวก
1.1.4 ความเสียงในการสูญเสียผู้เช่ าหลักอาจทําให้ รายได้ ของกองทรัสต์ เปลียนแปลงไป
โครงการทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง# แรกนี # มีผ้ เู ช่าหลักของโครงการทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามใน
สัญญาจองพื #นทีเช่าของโครงการ คือ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก มีสดั ส่วนการเช่าพื #นทีอาคารในโครงการเอส
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ร้ อยละ 12.86 และบริ ษัท อินทัช โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน) มีสดั ส่วน
การเช่าพื #นทีอาคารในโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ร้อยละ 8.65 ของพื #นทีเช่าอาคารเอส
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด มีสดั ส่วนการเช่าพื #นที
อาคารในโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์อยูท่ ีประมาณร้ อยละ 69.95 ของพื #นทีเช่าอาคาร
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ดังนัน# หากผู้เช่าดังกล่าวยกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริ การก่อนครบกําหนด
ระยะเวลา หรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าพื #นทีและสัญญาให้ บริ การเมือสัญญาครบกําหนด และกองทรัสต์ไม่
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สามารถหาผู้เช่าใหม่มาทดแทนผู้ประกอบการดังกล่าวได้ จะส่งผลกระทบในด้ านลบต่อธุรกิ จ ผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงิน และรายได้ ของกองทรัสต์
อย่างไรก็ดี ผู้เช่าหลักของโครงการแต่ละรายมีมูลค่าการลงทุนตกแต่งพื #นทีสํานักงานค่อนข้ างสูง ดังนัน#
ความเสียงจากการทีผู้เช่าหลักตัดสินใจไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเพือย้ ายสถานทีเพือประกอบการไปยังสถานทีแห่ง
ใหม่จึงอยูใ่ นระดับตํา อย่างไรก็ดี หากผู้เช่าตัดสินใจไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า กองทรัสต์ยงั สามารถอาศัยความ
ได้ เปรี ยบในเรื องทําเลทีตัง# คุณภาพงานก่อสร้ างและงานระบบ รวมถึงความเข้ าใจและรู้ จริ งของผู้จดั การ
กองทรัสต์และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง ทําให้ มนใจได้
ั
ว่าการหาผู้
เช่ารายใหม่จะสามารถดําเนินการได้ ในระยะเวลาทีเหมาะสม
1.1.5 ความเสียงจากการผิดสัญญาของผู้เช่ า ผู้ให้ เช่ าทีดิน และคู่สัญญาของกองทรัสต์
• ความเสียงจากการผิดนัดชําระค่าเช่า และ/หรื อค่าบริ การ และการบอกเลิกสัญญาเช่า และสัญญา
บริ การก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาของผู้เช่า
ผลประกอบการและรายได้ ของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจากความสามารถใน
การชําระค่าเช่าของผู้เช่า หรื อการทีผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่า กล่าวคือ รายได้
หลักของกองทรัสต์มาจากการให้ เช่าพื #นที และ/หรื อให้ บริ การแก่ผ้ ปู ระกอบการต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่า
และ/หรื อสัญญาให้ บริ การ หากผู้เช่าต่างๆ ลดความต้ องการในการใช้ บริ การอาคารสํานักงาน หรื อหาก
ผู้เช่าประสบปั ญหาทางการเงินซึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของผู้เช่า อาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระค่าเช่า และ/หรื อค่าบริ การของผู้เช่า นอกจากนี # ในกรณีทีสัญญาเช่าถูก
บอกเลิกก่อนครบกําหนดระยะเวลาการเช่าเนืองจากการผิดสัญญาของผู้เช่า และกองทรัสต์ไม่อาจหาผู้
เช่ารายใหม่มาทดแทนผู้เช่าเดิมได้ หรื อการหาผู้เช่ารายใหม่มีความล่าช้ า จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ ดี ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันจะโอนเงิ นประกันการเช่าและเงิ นประกันการบริ การ ให้ แก่
กองทรัสต์ ทังนี
# # เงินประกันการเช่าและการบริ การคือ จํานวนทีผู้เช่าให้ ไว้ ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญา
บริ การ โดยเงินประกันดังกล่าวจะโอนให้ กองทรัสต์พร้ อมกับการรับโอนสิทธิตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริ การระหว่างกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและผู้เช่า โดยเงินประกันดังกล่าวจะนํามาใช้ เป็ น
หลักประกันของกองทรัสต์ในกรณีทีผู้เช่าผิดนัดหรื อบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนด โดย ณ วันที
31 ก.ค. vwwx ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีเงินประกันการเช่าและการบริ การ สําหรับสินทรัพย์ ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน รวมจํานวน 21.47 ล้ านบาท ในกรณีทีผู้เช่ามิให้ ความยินยอมการโอนสิทธิและ
หน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาเช่าและสัญญาให้ แก่กองทรัสต์ในวันทีกองทรัสต์ลงทุน แต่ได้ ให้ ความยินยอม
ภายหลังจากนัน# ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะโอนเงินประกันดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์ภายใน 7 วันทํา
การ นับจากทีผู้เช่าให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อการโอนสิทธิและหน้ าทีดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
# # สําหรับผู้เช่าทีได้ มีการให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับทาง ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
ในการเปลียนผู้ให้ เช่าก่อนวันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ แล้ ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันอาจโอน
ส่วนที 2 หน้ า 5

เงินประกันการเช่าและการบริ การดังกล่าว โดยตกลงให้ กองทรัสต์สามารถหักจํานวนเงินดังกล่าวจาก
ราคาซื #อขายทีจะชําระให้ แก่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ เพือให้ กองทรัสต์ได้ รับเงินประกันการเช่า
และการบริ การดังกล่าวจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เร็ วขึ #น
• ความเสียงจากการที ผู้ใ ห้ เ ช่ า ทีดิ น ไม่ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาเช่ า ซึงส่ง ผลให้ ก องทรั สต์ ไ ม่ส ามารถหา
ประโยชน์จากโครงการตามวัตถุประสงค์ในการลงทุน
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในสิทธิ การเช่าในทีดินของบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จากดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั น ซึ งในกรณี ที ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั น ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสัญ ญาเช่ า ที ดิ น ในส่ ว นที เป็ น
สาระสําคัญ อาจทําให้ กองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทีดินทีเช่าของโครงการบางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ได้ ตามระยะเวลาการเช่าทีกํ าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีกองทรัสต์ ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ในทีดินทีเช่าได้ ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ โดยเป็ นความผิดของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
และดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ไม่สามารถแก้ ไขเยียวยาภายในระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันที
ได้ รับแจ้ งถึงเหตุแห่งการผิดสัญญานันเป็
# นลายลักษณ์อกั ษรจากกองทรัสต์ กองทรัสต์มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาเช่าทีดินได้ ทนั ที และ/หรื อดําเนินการฟ้ องร้ องดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันให้ ปฏิบตั ิตามสัญญา
เช่าทีดิน และ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ โดยในกรณีทีกองทรัสต์ได้ ใช้ สิทธิ
ในการบอกเลิกสัญญาเช่าทีดินแล้ ว ทังสองฝ่
#
ายตกลงกําหนดค่าเสียหายทีกองทรัสต์จะพึงเรี ยกร้ องจาก
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ เท่ากับราคาประเมินของทรัพย์ทีเช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า
ส่วนทีเหลือ ซึงประเมินโดยผู้ประเมินอิสระทีขึน# ทะเบียนกับสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงร่วมกันแต่งตัง#
ั ญาไม่
• ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ไม่สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของโครงการ เนืองจากคูส่ ญ
ปฏิบตั ิตามสัญญาทีเกียวข้ องกับการลงทุนและการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ในการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ทรัสตีจะเข้ าทําสัญญาจะซื #อจะขาย สัญญาเช่า
ทีดิน และสัญญาตกลงกระทําการ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์กับดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
และ/หรื อ สัญญาต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนและการบริ หารของกองทรัสต์เพือประโยชน์ในการ
จัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ และผูกพันให้ คสู่ ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในสัญญา
อย่างไรก็ดี ถึงแม้ จะมีข้อกําหนดในสัญญาข้ างต้ น ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันอาจปฏิบตั ิผิดสัญญา
หรื อเกิดเหตุการณ์ใดๆ อันเป็ นเหตุแห่งการเลิกหรื อผิดสัญญาได้ ในกรณีดงั กล่าว แม้ กองทรัสต์มีสิทธิที
จะบอกเลิกสัญญา เรี ยกค่าเสียหาย ตลอดจนเรี ยกค่าขาดประโยชน์ใดๆ ก็ตาม แต่เหตุผิดสัญญาของ
คู่ส ัญ ญาดัง กล่า วอาจทํ า ให้ ก องทรั ส ต์ ไ ม่ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ห รื อ ไม่ส ามารถบัง คับ ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของสัญญาดังกล่าวได้ เช่น ไม่สามารถบังคับให้ คู่สญ
ั ญาต้ องปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดของ
สัญญา หรื อคู่สญ
ั ญาไม่ชําระค่าเสียหายตามทีกองทรัสต์เรี ยกร้ อง ดังนัน# กองทรัสต์จึงอาจต้ องเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้ สิทธิ ฟ้องร้ องต่อศาล ซึงการดําเนินการดังกล่าว บริ ษัทฯ ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ ถึงระยะเวลาในการดําเนินการจนกว่าจะเสร็ จสิ #นกระบวนการ และจํานวนเงินทีกองทรัสต์
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จะได้ รับชดเชยเยียวยาต่อความเสียหายต่างๆ นอกจากนี # ผลแห่งคดียงั ขึ #นอยู่กบั คําพิพากษาของศาล
และถึงแม้ ศาลจะมีคําพิพากษาให้ กองทรัสต์ชนะคดี กองทรัสต์อาจประสบความยุง่ ยากในการบังคับให้
เป็ นไปตามคําพิพากษาของศาล ผู้ถือหน่วยทรัสต์จึงมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับผลตอบแทนตามจํานวน
หรื อภายในระยะเวลาทีคาดการณ์ไว้
1.1.6 ความเสียงเรืองรายได้ ของกองทรัสต์ ภายหลังภาระผูกพันในการรับประกันรายได้ ของดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชัน ตามทีระบุไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการสิน. สุดลง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะเข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการกับกองทรัสต์ โดยตามสัญญาดังกล่าว
กําหนดให้ ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีหน้ าทีเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกอัน
ได้ แก่ โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันตกลงทีจะรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# าของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นระยะเวลา 9 ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในโครงการ และของโครงการ
บางนา บิส ซิ เนส คอมเพล็กซ์ เป็ นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วัน ที กองทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุนในโครงการ (โปรด
พิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) โดยหากครบกํ าหนดตามระยะ
รับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# าของทังสองโครงการข้
#
างต้ นแล้ ว (กล่าวคือ 9 ปี สําหรับโครงการ เอส
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 6 ปี โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ผลกํ าไรจากการ
ดําเนินงานจะเป็ นไปตามผลกําไรจากการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์ ซึงอาจลดลงตํากว่ากําไรขันตํ
# าที
ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั นรั บ ประกั น ไว้ ก็ ไ ด้ และส่ ง ผลกระทบในทางลบอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ต่ อ ผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ซึงในท้ ายทีสุดแล้ วอาจส่งผลผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั น
ผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้
ทังนี
# # เพือให้ ผ้ ทู ีสนใจทีจะลงทุนสามารถวิเคราะห์พิจารณาผลกระทบของการรับประกันผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และหน้ าทีในการชําระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตามสัญญาตกลงกระทําการ และ
ผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกได้ ทางผู้จดั การกองทรัสต์และที
ปรึกษาทางการเงินจึงได้ แสดงการแยกผลดังกล่าว โดยสรุปอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ ดงั นี # โดย
อ้ างอิงจากประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาส่วนที 2 ข้ อ 5 ประมาณการกําไร
ขาดทุนของกองทรัสต์สาํ หรับรอบระยะเวลา 12 เดือน)
อัตราเงิน
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
จ่ ายให้ แก่ ผ้ ู จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่ รวม
จากรายได้ จากการประกัน และรายได้
ถือ
รายได้ จากการประกัน และรายได้ ตาม
ตามหน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ
หน่ วยทรัสต์ หน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ ดับบลิว
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน (ร้ อยละ)
6.23
2.59
3.64
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นอกจากนี # เพือให้ นกั ลงทุนสามารถพิจารณาเพิมเติมถึงผลกระทบของอายุสทิ ธิการเช่าของโครงการ บางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ต่ออัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ทางผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการ
เงินจึงได้ ดําเนินการปรับปรุงอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ข้างต้ น โดยมีรายละเอียด ดังนี #
วิเคราะห์ อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่ รวมรายได้ จาก
การประกัน และรายได้ ตามหน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์ (ร้ อยละ)

2.59

ประมาณการอัตราเงินปั นผล
ประมาณการอัตราเงินปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
และเงินลดทุนตามประมาณการ และเงินลดทุนโดยวิธีการทยอย
กําไรขาดทุน (ร้ อยละ)
คืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง (ร้ อยละ)
เงินปั นผล 2.48
เงินปั นผล 2.20
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39

ทังนี
# # รายได้ ทีเป็ นผลจากส่วนของรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ และรายได้ ตามหน้ าทีในการ
ชําระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะมีระยะเวลาทีกําหนดตามสัญญาตกลงกระทําการ เพือเป็ น
การสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้สนใจทีจะลงทุนในช่วงแรกของการดําเนินการของสินทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ า
ลงทุนครัง# แรก
1.1.7 ความเสียงเกียวกับผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทรัสต์ ลงทุนอาจไม่ ต่ออายุสัญญาเช่ าและการจัดหา
ผู้เช่ ารายใหม่
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน อาจประสบกับเหตุการณ์ทีสัญญาเช่าและสัญญาบริ การจะครบกําหนด
อายุในช่วงเวลาเดียวกัน ความถีของการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ และวิธีการคํานวณค่าเช่า
และค่าบริ การ ทําให้ กองทรัสต์มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของราคาตลาดของค่าเช่าและค่าบริ การ ซึง
ในช่วงตลาดขาลงอาจนําไปสู่การมีอาคารว่างมากขึน# ซึงจะส่งผลให้ รายได้ ของกองทรั สต์ ลดลง ผู้เช่า
ทังหมดอาจไม่
#
ตอ่ อายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อด้ วยสภาวะของตลาด ผู้เช่าอาจต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
และสัญญาบริ การ ภายใต้ เงือนไขทีกองทรัสต์ได้ รับประโยชน์ด้อยลงกว่าทีเคยได้ รับตามสัญญาเช่าและ
สัญญาบริ การทีมีอยู่ในปั จจุบนั หากอัตราค่าเช่าและค่าบริ การใหม่เมือมีการต่ออายุ หรื อเมือมีการให้ เช่า
ใหม่ตํากว่าอัตราทีคาดว่าจะได้ รับอย่างมีนยั สําคัญแล้ ว จะส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินของกองทรัสต์ นอกจากนี # หากมีผ้ เู ช่ารายใดบอกเลิกสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ หรื อไม่ต่อ
อายุสญ
ั ญาเช่าและสัญญาบริ การ บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ ว่ากองทรัสต์จะสามารถนําอาคารทีว่าง
ออกให้ เช่าใหม่ได้ ด้วยอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเดิม
ทังนี
# # สําหรับพื #นทีเช่าส่วนทีเหลือในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และพื #นทีเช่าส่วนที
เหลือในโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ มีข้อตกลงทีจะชําระค่าเช่า
สําหรับพื #นทีดังกล่าวให้ แก่กองทรัสต์เป็ นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตังแต่
# วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 19.14 ของรายได้ รวม หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 20.89 ของพื #นทีเช่ารวม ซึงอ้ างอิงรายได้ รวม
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ตามประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน จะตกอยู่ภายใต้ ความเสียง
ต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นเช่นกัน หากกําหนดระยะเวลาข้ อตกลงทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะชําระค่าเช่า
ให้ แก่กองทรัสต์ดงั กล่าวสิ #นสุดลง
อย่างไรก็ตาม สัญญาเช่าและสัญญาบริ การทีผู้เช่าทํากับกองทรัสต์นนั # ส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ามีระยะเวลา
โดยเฉลีย 3 ปี โดยหากผู้เช่าประสงค์ทีจะไม่ตอ่ สัญญา ตามเงือนไขในสัญญาเช่าส่วนใหญ่ระบุให้ ผ้ เู ช่าต้ อง
แจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 6 เดือนก่อนวันสิ #นสุดการเช่า ซึงช่วยให้ กองทรัสต์มีระยะเวลาในการวางแผนหาผู้
เช่ า รายใหม่พ อสมควร โดยในการจัด หาผู้เ ช่ า รายใหม่นัน# คาดว่า จะสามารถดํ า เนิ น การได้ ไ ม่ลํา บาก
เนืองจากโครงการตัง# อยู่ในทําเลทีตังที
# เป็ นศูนย์กลางด้ านการคมนาคม และรายล้ อมด้ วยกลุ่มบริ ษัทใน
หลากหลายอุตสาหกรรม ซึงมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนืองและมีความต้ องการพื #นทีสํานักงานเพือรองรับ
การขยายตัวอยูเ่ สมอ
นอกจากนี #แล้ ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ ตกลงรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# าของโครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นระยะเวลา 9 ปี และโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์เป็ น
ระยะเวลา 6 ปี นับตังแต่
# วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ดังนัน# ความเสียงต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นจะ
ยังคงไม่มีผลกระทบต่อรายได้ และการดําเนินงานของกองทรัสต์ จนกว่าระยะเวลาการรับประกันรายได้ จาก
การดําเนินงานขันตํ
# าดังกล่าวจะสิ #นสุดลง
1.1.8 ความเสียงทีเกิดขึน. เมือต้ องมีการปรับปรุ งซ่ อมแซมทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
สําหรั บธุรกิ จการให้ เช่าพื #นทีอาคารสํานักงาน มีความจําเป็ นทีจะต้ องมีการซ่อมแซม และ/หรื อปรับปรุ ง
ทรัพย์สนิ ให้ ดใู หม่ ทันสมัยและสอดคล้ องกับความพอใจของลูกค้ าอยูเ่ สมอ ซึงส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การและลูกค้ า
สนใจเข้ ามาใช้ บริ การในทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรกอย่างต่อเนือง
ในกรณี ปกติ การปรั บปรุ งหรื อการบํารุ งรั กษาประจํ าปี หรื อการตรวจสอบและการซ่อมบํารุ งย่อยจะไม่
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรก แต่หากมีซ่อมบํารุ งใหญ่ซึงเป็ น
การซ่อมแซมในกรณีทีทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรกมีความเสียหายเกิดขึ #น หรื อการปรับปรุ งโครงสร้ างหรื อ
การเปลียนแปลงภาพลักษณ์ ของทรัพย์สินหลักทีลงทุนครัง# แรก รวมถึงการเปลียนระบบสาธารณูปโภคที
สําคัญของทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรก อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงานและ
สถานะทางการเงินของกองทรัสต์
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่หรื อการปรับปรุ งโครงสร้ างหรื อการเปลียนแปลงภาพลักษณ์ของ
ทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรกทีอาจจะเกิดขึ #นนัน# จะส่งผลทีดีในการประกอบการของทรัพย์สินหลักทีลงทุน
ครัง# แรกในระยะยาว ทังนี
# # บริ ษัทฯ จะดําเนินการให้ มีการกําหนดงบประมาณสําหรับค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ อง
การวางแผนงาน กําหนดระยะเวลาล่วงหน้ า ศึกษาผลกระทบต่อรายได้ และประมาณการผลตอบแทนทีคาด
ว่าจะได้ รับจากการปรับปรุ งซ่อมแซมใหญ่ หรื อการปรับปรุ งโครงสร้ างหรื อการเปลียนแปลงภาพลักษณ์
รวมถึงการปรับปรุงหรื อเปลียนระบบสาธารณูปโภคทีสําคัญของทรัพย์สินหลักทีลงทุนครัง# แรก ทังนี
# # เพือลด
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ระยะเวลาในการดําเนินการและลดผลกระทบทีอาจมีขึ #นต่อการดําเนินธุรกิจของทรัพย์สินหลักทีลงทุนครัง#
แรกและลูกค้ า
1.1.9 ความเสียงเกียวกับความไม่ เพียงพอของพืน. ทีจอดรถยนต์
ตามกฎหมายทีเกียวข้ องนัน# กําหนดให้ พื #นทีจอดรถยนต์สําหรับสํานักงานบริ เวณโครงการบางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื #นที 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร ให้ คิดเป็ น 120
ตารางเมตร หรื อเท่ากับ 83 คัน ซึงปั จจุบัน โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีพืน# ทีจอดรถยนต์
จํานวน 89 คัน ด้ านหลังอาคาร ซึงเป็ นจํานวนทีมากกว่าตามทีกฎหมายกําหนดและเป็ นไปตามจํานวนที
ระบุในใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลือนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) โดยในจํานวน
ดังกล่าว เป็ นพื #นทีจอดรถยนต์ของ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 78 คัน ตามเงือนไขใน
สัญญาเช่า ส่วนพื #นทีให้ เช่าส่วนทีเหลือในโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ในปั จจุบนั ยังไม่มีผ้ ูเช่า
นอกจากนี # เนืองจากโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึงของพื #นทีโครงการอาคารสํานักงาน
(Office Farm) ซึงจะมีการพัฒนาอาคารสํานักงานเพิมเติมในบริ เวณดังกล่าว โดยจะรวมถึงพื #นทีด้ านหลัง
อาคารซึงใช้ เป็ นทีจอดรถยนต์ของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ในปั จจุบนั ดังนัน# ในช่วงเวลาของการ
ก่อสร้ าง จึงอาจส่งผลกระทบต่ออาคารบางนา บิส ซิเนส คอมเพล็กซ์ ทําให้ ผ้ ูเช่าไม่มีพืน# ทีจอดรถยนต์
อย่างไรก็ดี ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในฐานะผู้ให้ เช่าทีดินโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะ
เข้ าทําสัญญาเช่าทีดินกับกองทรัสต์ โดยตามสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ ตลอดระยะเวลาการเช่า ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชัน มีหน้ าทีในการจัดหาพื #นทีจอดรถยนต์ให้ กบั ผู้เช่าของอาคารเป็ นจํานวนอย่างน้ อย 100 คัน
โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆ จากกองทรัสต์ ซึงเป็ นจํานวนทีเกินกว่าทีกฎหมายกําหนด ทังนี
# # พื #นทีจอดรถยนต์
ดังกล่าวต้ องอยู่ในพื น# ทีใกล้ เคีย งกับ โครงการบางนา บิสซิ เนส คอมเพล็ก ซ์ โดยหากพืน# ทีจอดรถยนต์
ดังกล่าวอยูใ่ กลจากโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะอํานวยความ
สะดวกโดยการจัดหารถยนต์รับส่งระหว่างพื #นทีจอดรถยนต์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
ทีทาง ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ มีหนังสือแจ้ ง บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด เกียวกับการขอ
ย้ ายพื #นทีจอดรถชัวคราวในระหว่างการก่อสร้ างตึกด้ านหลังของโครงการบางนา ไปยังพื #นทีทีจัดให้ เพือ
รองรับ ลงวันที 27 กรกฏาคม 2558 ซึงทางบริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับเอกสารดังกล่าว
ในวันที 28 กรกฏาคม 2558 นอกจากนี # ในวันที vx กรกฏาคม vwwx ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ สง่ อีเมล
ชี #แจงและแจ้ งเกียวกับการขอย้ ายพื #นทีจอดรถชัวคราวเพิมเติมไปยังผู้บริ หารของบริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด ซึงผู้บริ หารของบริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับทราบและไม่ได้ มีข้อติดขัดประการ
ใด ทังนี
# # หน้ าทีในการจัดหาทีจอดรถยนต์ดงั กล่าวของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะสิ #นสุดลงเมือกองทรัสต์
ได้ เข้ าลงทุนในโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm) ตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ ในสัญญาตกลง
กระทําการ และทีจอดรถยนต์สําหรับโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm) มีจํานวนเพียงพอตาม
จํานวนขันตํ
# าทีกฎหมายกําหนดสําหรับการใช้ งานของทังโครงการบางนา
#
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (อย่างน้ อย
100 คัน) และโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm) (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ป
สาระสําคัญของสัญญา) และเมือการก่อสร้ างโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm) แล้ วเสร็ จ โครงการ
จะมีพื #นทีจอดรถยนต์ทีเพียงพอสําหรับทังผู
# ้ เช่าของอาคารสํานักงานใหม่และสําหรับผู้เช่าของอาคารบางนา
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บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยคาดการณ์ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 4-5 ปี อย่างไรก็ดี หากดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน ไม่สามารถจัดหาพื #นทีจอดรถยนต์ดงั กล่าว ไม่ว่าทังหมด
#
หรื อบางส่วน ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา
เช่าได้ อาจส่งผลกระทบต่ออาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทําให้ ผ้ เู ช่าไม่มีพื #นทีจอดรถยนต์ หรื อเกิด
ความไม่สะดวกแก่ผ้ เู ช่า
ในกรณีทีผู้เช่าของอาคารต้ องการพื #นทีจอดรถยนต์จํานวนเกินกว่า 100 คัน ผู้เช่าจะสามารถติดต่อผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์เพือให้ จดั หาพื #นทีจอดรถยนต์เพิมเติม ผู้ให้ เช่าพื #นทีจอดรถยนต์เพิมเติมดังกล่าวอาจเป็ น
บุคคลใดๆ ก็ได้ ตามทีผู้เช่าจะตกลง การตกลงทําสัญญาเช่าพื #นทีจอดรถยนต์เพิมเติมดังกล่าวจึงเป็ นเรื อง
ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้ เช่าพื #นทีจอดรถยนต์เพิมเติม
1.1.10 ความเสียงจากการทีผู้เช่ าอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครั ง. แรกไม่ ให้ ความยินยอมเข้ า
เป็ นคู่สัญญาเช่ าและสัญญาทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์ หรือไม่ ต่อสัญญาเช่ าและสัญญาทีเกียวข้ อง
ในการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์นนั # ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในฐานะผู้ให้ เช่าเดิมจะดําเนินการโอนสิทธิ
หน้ าทีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การกับผู้เช่าให้ แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์จะรับโอนสิทธิหน้ าทีและเข้ า
ผูกพันกับผู้เช่าตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การดังกล่าว ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน ทังนี
# # หากผู้เช่าไม่ให้
ความยินยอมในการโอนสัญญาเช่าและสัญญาบริ การและไม่ชําระค่าเช่าและค่าบริ การให้ แก่กองทรัสต์
กองทรัสต์อาจมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับค่าเช่าและค่าบริ การซึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อธุรกิจ
ผลการดําเนินงาน และสถานะทางการเงินของกองทรัสต์ อย่างไรก็ดี ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในฐานะ
ผู้ให้ เช่าเดิม ตกลงต่อกองทรัสต์วา่ ในระหว่างการขอความยินยอมจากผู้เช่าพื #นทีในการโอนสิทธิและหน้ าที
ตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ผู้ให้ เช่าเดิมมีหน้ าทีในการนําส่งผลประโยชน์ใดๆ ทีได้ รับจากผู้เช่าพื #นที
ให้ แก่กองทรัสต์ ภายใน 5 วันทําการ โดยจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าวจนกว่าผู้เช่าพื #นทีจะให้ ความยินยอม
ในการโอนสิทธิและหน้ าทีตามสัญญาเช่าและสัญญาบริ การแก่กองทรัสต์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
1.1.11 ความเสียงจากการทีกองทรัสต์ ไม่ สามารถใช้ ทางเข้ าออกโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เนืองจากสิทธิการเช่าทีดินของ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในครัง# แรก จะ
ไม่รวมถึงพื #นทีทางเข้ าออกสู่โครงการ เนืองจาก โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึงของ
โฉนดทีดินซึงเจ้ าของทรัพย์สินหลักกําลังจัดเตรี ยมการพัฒนาโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm)
พื #นทีด้ านหลังอาคาร โดยใช้ ทางเข้ าออกเป็ นพื #นทีส่วนกลาง (Common Area) ร่ วมกัน ดังนัน# เจ้ าของ
ทรัพย์สนิ จึงไม่สามารถจัดให้ ทางเข้ าออกเป็ นสิทธิการเช่าของกองทรัสต์ได้ นอกจากนี # การจดทะเบียนภาระ
จํ ายอมบนโฉนดทีดินฉบับเดียวกันไม่สามารถทําได้ ตามกฎหมาย ดังนัน# จึง อาจส่งผลให้ กองทรั สต์ ไ ม่
สามารถใช้ ทางเข้ าออกมาสูอ่ าคารได้ และส่งผลกระทบต่อการดําเนินการของกองทรัสต์
ทังนี
# # ตามโครงสร้ างการลงทุนในทรัพย์สินโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จะเข้ าทําสัญญาเช่าทีดินกับกองทรัสต์ โดยตามสัญญาดังกล่าวดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะจด
ทะเบียนภาระติดพันบนอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนพื #นทีทางเข้ าออกให้ กบั กองทรัสต์ เพือให้ กองทรัสต์สามารถ
จัด ให้ มี ท างเข้ า ออกที เหมาะสมตามกฏเกณฑ์ ข องสํา นัก งาน ก.ล.ต. และกองทรั ส ต์ ใ นฐานะผู้ไ ด้ รั บ
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ผลประโยชน์จะยังได้ รับสิทธิในการใช้ พื #นทีทางเข้ าออกตลอดระยะเวลาการเช่าตามทีมีการจดทะเบียนภาระ
ติดพันในอสังหาริ มทรัพย์ ถึงแม้ วา่ ภายหลังพื #นทีดังกล่าวจะถูกโอนกรรมสิทธิZไปยังผู้อืนในช่วงระยะเวลาการ
เช่าดังกล่าวก็ตาม
1.1.12 ความเสียงจากการทีเจ้ าของกรรมสิทธิ@ในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ไม่ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ@ในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้ แก่ กองทรัสต์
ปั จจุบนั ทีดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นกรรมสิทธิZของบริ ษัท เอ็มเจพี
พร็ อพเพอร์ ตี # จํ ากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึงบริ ษัท เอ็มเจพี
พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ได้ ทําสัญญาจะซื #อจะขายทรัพย์สิน
กับดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน โดยมีข้อตกลงว่าดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีสทิ ธิกําหนดให้ บริ ษัท เอ็มเจพี
พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวล ลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) โอนกรรมสิทธิZในทีดินและอาคาร
โครงการ เอสเจ อิ นฟิ นิท วัน บิ สซิ เนส คอมเพล็กซ์ ให้ แก่ บุค คลที ดับ บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน กํ า หนด
(กล่าวคือกองทรัสต์) อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับประกันได้ ว่า บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด
และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาทีตกลงไว้ กบั ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน หรื อไม่ นอกจากนี # เนืองกองทรัสต์มิได้ เป็ นคูส่ ญ
ั ญากับบริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และ
บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) กองทรัสต์จึงไม่สามารถฟ้ องบังคับให้ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพ
เพอร์ ตี # จํ ากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามข้ อสัญญาทีตกลงไว้ กับ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ โดยตรง ซึงหากบริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลล
อปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ไม่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้ แก่กองทรัสต์ จะส่งผลให้ กองทรัสต์ไม่สามารถรับโอนกรรมสิทธิZ ในทีดินและอาคาร
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ได้ ทังนี
# # สัญญาจะซื #อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่าง กองทรัสต์โดยทรัสตี และดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน กําหนดให้ เป็ นหน้ าทีของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในการดําเนินการให้ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพ
เพอร์ ตี # จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ทําการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิZใน
ทีดินและอาคารโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้ แก่กองทรัสต์ ซึงหากดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชันไม่สามารถดําเนินการดังกล่าวได้ กองทรัสต์ (โดยไม่กระทบต่อสิทธิ และการเยียวยาภายใต้
สัญญาดังกล่าว) มีสทิ ธิทีจะยกเลิกสัญญาดังกล่าว
ทังนี
# # กฎเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดว่า ภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วนั ทีจัดตังกองทรั
#
สต์แล้ ว
เสร็ จ กองทรัสต์ต้องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทีมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํ
# านวนเงินกู้ยืม (ถ้ ามี) อย่างไรก็ตาม หาก
กองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าว บริ ษัทฯ อาจพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียน และ/หรื อเลิก
และชําระบัญชีกองทรัสต์ และคืนเงินลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เหตุการณ์ดงั กล่าวจะส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของกองทรัสต์
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1.1.13 ความเสียงจากการใช้ อาคารผิดประเภทของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
อาคารโครงการ เอสเจ อิน ฟิ นิท วัน บิส ซิ เนส คอมเพล็กซ์ เป็ นอาคารประเภทควบคุม การใช้ ภายใต้
พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ซึงในใบรั บ รองการก่ อ สร้ างอาคาร ดัด แปลงอาคาร หรื อ
เคลือนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) ของอาคารดังกล่าว ระบุวา่ เป็ นอาคารเพือใช้ เป็ น “อาคารชุดสํานักงาน” และ
“อาคารชุดพาณิชย์” ซึงอาจมีความเสียงทีจะถูกตีความว่า อาคารสํานักงานโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ต้ องใช้ ประโยชน์เพือเป็ นอาคารชุดภายใต้ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ซึงตังแต่
#
เปิ ดดําเนินการในเดือน มิถนุ ายน 2557 เป็ นต้ นมา อาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ใช้ ประโยชน์เป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่าโดยมิได้ จดทะเบียนเป็ นอาคารชุดภายใต้ พระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 แต่อย่างใด โดยหากหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องมีความเห็นว่าอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้ งานผิดประเภทจากทีระบุไว้ ในใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรื อเคลือนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) แล้ ว ภายใต้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ผู้ฝ่าฝื นจะต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินหกหมืนบาท หรื อทังจํ
# าทังปรั
# บ และยังต้ องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื นหรื อจนกว่าจะได้ ปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง นอกจากนี # ในกรณีที
ผู้ฝ่าฝื นเป็ นนิติบคุ คล ให้ ถือว่ากรรมการหรื อผู้จดั การทุกคนของนิติบคุ คลนันเป็
# นผู้ร่วมกระทําความผิดกับ
นิติบคุ คลนันด้
# วย เว้ นแต่จะพิสจู น์ได้ ว่าการกระทําของนิติบคุ คลนันได้
# กระทําโดยตนมิได้ ร้ ู เห็นหรื อยินยอม
ด้ วย
ทังนี
# # เพือให้ มีความชัดเจนในเรื องวัตถุประสงค์ของการใช้ อาคาร ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ยืนเอกสาร
เพื อขอเปลียนแปลงวัต ถุป ระสงค์ ก ารใช้ ง านตามใบรั บ รองการก่ อ สร้ างอาคาร ดัด แปลงอาคาร หรื อ
เคลือนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) ดังกล่าวกับหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องแล้ ว ซึงขณะนี #หน่วยงานราชการที
เกียวข้ องอยู่ระหว่างการพิจารณาการออกใบอนุญาตเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ งานอาคารดังกล่าว
และดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันจะใช้ ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการดําเนินการขอเปลียนแปลง
วัตถุประสงค์การใช้ งานดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จก่อนทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ทังนี
# # ตามสัญญาจะ
ซื #อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ในอาคารโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ก็ตอ่ เมือใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรื อเคลือนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) ของอาคารได้ มีการแก้ ไขวัตถุประสงค์เรี ยบร้ อยแล้ ว
นอกจากนี # ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ให้ คํารับรองแก่กองทรัสต์ในสัญญาจะซื #อจะขายทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ างโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ว่าการก่อสร้ างโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นไปอย่างถูกต้ องและเป็ นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง (โปรด
พิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
1.2 ความเสียงทีเกียวกับการดําเนินงานของกองทรัสต์
1.2.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ อาจไม่ สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ การ
ลงทุนของกองทรัสต์ ให้ ประสบความสําเร็จได้

ส่วนที 2 หน้ า 13

บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ เป็ นผู้รับผิดชอบการบริ หารจัดการตามธุรกิจปกติของกองทรัสต์และ
ควบคุมการดําเนินธุรกิจเพือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรัสต์จะลงทุน ซึงการปฏิบัติ
หน้ าทีของบริ ษัทฯ จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุมดูแลของทรัสตี ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจไม่มีโอกาสทีจะประเมินการ
ตัดสินใจของบริ ษัทฯ เกียวกับกลยุทธ์ ทีบริ ษัทฯ นํามาใช้ หรื อการลงทุนของกองทรัสต์ ตลอดจนเงือนไขใน
การลงทุนดังกล่าว การทีบริ ษัทฯ ไม่สามารถดําเนินงานตามกลยุทธ์ ของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามแผนทีวาง
ไว้ อาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิ จ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน รวมทัง# โอกาสทางธุรกิ จของ
กองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของกองทรัสต์ให้ ประสบความสําเร็ จนัน#
ขึ #นอยูก่ บั ปั จจัยทีไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถในการหาโอกาสการลงทุนทีเหมาะสม และ
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทรัสต์ รวมทังการได้
#
รับเงือนไขทางการเงินทีดี ดังนัน# บริ ษัทฯ จึง
ไม่สามารถรับรองได้ วา่ การดําเนินงานตามกลยุทธ์การลงทุนของบริ ษัทฯ ในความเป็ นจริ งจะเป็ นไปตามแผน
ทีวางไว้ หรื อสามารถทําได้ ภายในเวลาและค่าใช้ จ่ายทีเหมาะสม
บริ ษัทฯ จะแต่งตัง# บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมีประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
อาคารสํานักงาน มาเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
แต่งตัง# ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
กําหนดให้ มีหน้ าทีต่างๆ เกียวกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ภายใต้ การกํากับดูแลของบริ ษัทฯ
ซึงรวมถึงส่วนทีเกียวกับทรัพย์สนิ หลัก ได้ แก่ การดูแลบริ หารจัดการทรัพย์สิน จัดทําบัญชีรายรับจากการให้
เช่า และ/หรื อ การให้ บริ การ ทังนี
# # หากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและหน้ าที
ภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังผู
# ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของทรัพย์สินหลัก
และ/หรื อรายได้ คา่ เช่าทีกองทรัสต์ควรจะได้ รับ ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินการ และความสามารถ
ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี # หากบริ ษัทฯ ไม่สามารถแต่งตังบุ
# คคล
อืนเพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์แทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั ได้ หรื อหาก
ไม่สามารถหาผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีมีความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ดี
เทียบเท่ากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในปั จจุบันได้ อาจจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อผล
ประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทรัสต์ ซึงในท้ ายทีสุดแล้ วอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ
กองทรัสต์ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ กําหนดมาตรการในการดําเนินการเพือลดความเสียงดังกล่าวข้ างต้ น โดยบริ ษัทฯ จะ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และมีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดยสมําเสมอ เพือสร้ างความมันใจแก่ผ้ ูถือหน่วย
ลงทุนว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทําหน้ าทีบริ หารทรัพย์สินโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และหากเกิด
กรณีทีต้ องแต่งตังผู
# ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายเดิม บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการ
พิจารณาคุณสมบัติตา่ งๆ ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เหมาะสมกับการบริ หารโครงการก่อนการแต่งตัง#
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1.2.2 กองทรั ส ต์ ต้ อ งพึ งพาผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งและบุ ค ลากรที มีค วามชํา นาญในการดําเนิ น งานจัด หา
ผลประโยชน์ และบริหารจัดการการใช้ ประโยชน์ อสังหาริมทรัพย์
กรรมการ และผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นส่วนสําคัญในการดําเนินงาน
จัดหาผลประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ การสูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปจะ
เป็ นการสูญเสียผู้มีประสบการณ์ ความรู้ สายสัมพันธ์ ทางธุรกิ จและความชํ านาญ การหาบุคลากรทีมี
ความสามารถในระดับ เดีย วกัน มาแทนที เป็ นเรื องที ทํ า ได้ ย าก และอาจส่งผลให้ ป ระสิท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินงานลดลง ในกรณี ทีบริ ษัทฯ สูญเสียบุคลากรดังกล่าวไปและไม่สามารถชักจูง จ้ าง และพัฒนา
บุค ลากรใหม่ ที มี ค วามรู้ ความเชี ยวชาญ ความสามารถ ตลอดจนคุ ณ สมบัติ ที เกี ยวกับ การจัด หา
ผลประโยชน์และบริ หารจัดการการใช้ ประโยชน์อสังหาริ มทรัพย์ อาจทําให้ กองทรัสต์มีความสามารถในการ
ทํากําไรลดลงหรื อทําให้ ขาดความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีต้ องแจ้ งให้ ทรัสตีทราบ หากมีการเปลียนแปลง
บุค ลากรหลัก ในการจัด การและบริ ห ารกองทรั ส ต์ และต้ อ งจัด หาบุค ลากรหลัก รายใหม่ ที มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ โดยเร็ วเพือมิให้ เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้ าทีต่างๆ ของผู้จัดการ
กองทรัสต์และให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์เป็ นไปอย่างต่อเนือง
1.2.3 ความเสียงจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทีอาจเกิดขึน.
เนืองจาก โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึงโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm) ซึง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหลักกําลังดําเนินการพัฒนาอาคารสํานักงานเพิมเติม
บนพื #นทีด้ านหลังอาคาร โดยคาดการณ์ว่าจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 4 - 5 ปี ข้ างหน้ าภายหลังจาก
การจัดตังกองทรั
#
สต์ ดังนัน# เมือโครงการแล้ วเสร็ จ จึงอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในการจัดหาผู้
เช่าระหว่างอาคารสํานักงานทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนและอาคารสํานักงานทีพัฒนาขึ #นใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาอาคารสํานักงานเพิมเติมบนพืน# ทีดังกล่าว เนืองมาจากทําเลทีตัง# ของโครงการเป็ นพืน# ทีทีมี
ศักยภาพ ดังนัน# ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จึงมีความตังใจที
# จะพัฒนาพื #นทีดังกล่าว ไว้ สาํ หรับรองรับความ
ต้ องการพื #นทีสํานักงานบนถนนบางนา-ตราด โดยในปั จจุบนั อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สามารถ
รองรับผู้เช่าได้ จํานวนจํากัด อาคารสํานักงานใหม่ทีกําลังพัฒนาเพิมเติมจะช่วยรองรับความต้ องการของ
ลูกค้ าทีขยายตัวเพิมมากขึ #น ทังนี
# # ทางบริ ษัทฯ มีความเห็นว่า การลงทุนส่วนขยายของอาคารสํานักงานนัน#
จะเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มกิจการของกองทรัสต์ เนืองจากจะทําให้ เป็ นจุดศูนย์รวมพื #นทีสํานักงานบน
ถนนบางนาตราด สามารถดึงดูดกลุม่ ลูกค้ าต่างชาติ มาใช้ บริ การเพิมเติมได้
นอกจากนี # โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการอาคารสํานักงานแห่งใหม่ (Office Farm) นัน#
จะมีตําแหน่งทางการตลาด (Positioning) ทีแตกต่างกัน ทังในแง่
#
ของระดับทางการตลาดและอัตราค่าเช่า
โดยโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะเป็ นอาคารสํานักงานเกรดบี ขนาดพื #นทีเช่า 8,578 ตารางเมตร
และอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงของราคาตลาดกล่าวคือ ประมาณ 250 – 350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ในขณะทีโครงการอาคารสํานักงานแห่งใหม่ (Office Farm) จะเน้ นระดับทางการตลาดทีพรี เมียมกว่า ขนาด
พื #นทีเช่าโดยประมาณ 20,000 ตารางเมตร ทังนี
# #ยังอยู่ระหว่างการออกแบบ และอาจมีการเปลียนแปลงได้
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และคาดการณ์วา่ จะมีอตั ราค่าเช่าทีสูงกว่า ซึงความแตกต่างกันของตําแหน่งทางการตลาดดังกล่าว ทําให้
ลดโอกาสการเกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ด้วย เนืองจากกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของตึกทัง# สองที มี
ลักษณะแตกต่างกันตามรูปแบบทางการตลาดของอาคารสํานักงานทีแตกต่างกันอยูแ่ ล้ ว
อย่างไรก็ตาม เพือสร้ างความมันใจให้ กบั นักลงทุนในการป้องกันความเสียงทีอาจเกิดจากความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์นนั # ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ กําหนดนโยบายทีจะดําเนินการศึกษาความต้ องการ
ของตลาดและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และรู ปแบบของโครงการในเชิงลึกเพิมเติม เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าโครงการ
ขยายจะไม่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในเชิงลบต่อทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน และยังตกลงในสัญญาตก
ลงกระทําการว่าจะไม่ติดต่อ ชักจูง หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ผ้ เู ช่าพื #นทีในโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ เลิกสัญญาเช่าเพือมาเช่าพื #นทีในโครงการขยายแทน และในการจัดหาผู้เช่าเพือเช่าพื #นทีในโครงการ
ขยายดังกล่าว ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงจะไม่เป็ นผู้ดําเนินการดังกล่าวเอง แต่จะว่าจ้ างตัวแทนหรื อ
นายหน้ า (Agency) เพือเป็ นผู้จดั หาผู้เช่าในโครงการขยาย เช่นเดียวกับโครงการบิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที
ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะจัดให้ มีการแต่งตังบุ
# คคลใดๆ เป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) เพือ
เป็ นผู้จดั หาผู้เช่า เพือเป็ นการบริ หารจัดการลดความเสียงทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผู้ทีจะ
ได้ รับการแต่งตังตั
# วแทนหรื อนายหน้ า (Agency) จะไม่เฉพาะเจาะจงเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักรายใด
รายหนึง ในกรณีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะตังแต่
# งตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักรายใดรายหนึงให้ มีสิทธิ
แต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้เช่า ผู้ทีได้ รับการแต่งตังเป็
# นตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ น
ตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักทีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้เช่าในโครงการขยาย ในกรณีทีกองทรัสต์
ลงทุนในโครงการขยายแล้ ว ตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักทีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้เช่าในโครงการ
บางนาและโครงการขยาย จะเป็ นบุคคลเดียวกันก็ได้ แต่ทงนี
ั # # ไม่รวมถึงพื #นทีเช่าในโครงการขยายในส่วนที
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะเป็ นผู้เช่าเอง
นอกจากนี # เพือเป็ นการเพิมความมันใจให้ กบั นักลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงในสัญญาตกลง
กระทําการระหว่างทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและกองทรัสต์ ว่าหากทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิZ หรื อให้ สิทธิการเช่าในโครงการขยายดังกล่าวให้ แก่บคุ คลอืน ทางดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชันจะต้ องทําหนังสือแจ้ งเป็ นคําเสนอไปยังกองทรัสต์เพือให้ พิจารณาในการเข้ าลงทุนในโครงการ
ขยายก่อนเสนอให้ กบั บุคคลอืน นอกจากนี # ตามสัญญาตกลงกระทําการ กองทรัสต์สามารถใช้ สิทธิในการ
เสนอซื #อโครงการอสังหาริ มทรัพย์สาํ นักงาน หากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันไม่ได้ ทําคําเสนอไปยังกองทรัสต์
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีโครงการอสังหาริ มทรัพย์สํานักงานดังกล่าวได้ รับใบรับรองการก่อสร้ าง
อาคารดัดแปลงอาคารหรื อเคลือนย้ ายอาคาร การตกลงดังกล่าวจึงเป็ นการลดความเสียงเกียวกับความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์อีกทางหนึง (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของ
สัญญา)
1.2.4 ความเสียงทีอาจเกิดขึน. จากการทีกองทรัสต์ ก้ ูยมื เงิน
เนืองจากกองทรั สต์ มีความประสงค์จะกู้ยืมเงิ นระยะยาวเพือเป็ นแหล่งเงิ นทุนส่วนหนึงในการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน เป็ นจํานวนเงินทังสิ
# #น 505 ล้ านบาท และ วงเงินกู้ยืมหมุนเวียน จํานวนไม่
เกิน 30 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน รวมคิดเป็ นอัตราเท่ากับร้ อยละ 22.38 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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รวมของกองทรั ส ต์ ซึ งไม่ เ กิ น ร้ อยละ 35 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทรั ส ต์ ตามหลัก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงิ น ได้ พิจารณา
รายละเอียด เงือนไขในการชําระคืน ประกอบกับการประมาณการทางการเงินแล้ ว มีความเห็นว่า กองทรัสต์
มีความสามารถในการชํ าระคืนเงิ นกู้ดัง กล่าว แต่อาจมี ความเสียงเกิ ดขึน# จากความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี #ย อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ ทําให้ กองทรัสต์มีสภาพ
คล่องไม่เพียงพอในการชําระดอกเบี #ยและเงินต้ นและกระทบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย
ประโยชน์ ตอบแทนให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ตลอดจนพิจารณาถึงข้ อตกลงหลักของผู้ก้ ู โดยมีความเห็นว่า
ข้ อ ตกลงหลัก ของผู้ก้ ูป ระกอบไปด้ ว ยข้ อ ตกลงที อยู่ภ ายใต้ ค วามสามารถในการจัด การของผู้จัด การ
กองทรัสต์ และข้ อตกลงส่วนทีเกินขอบเขตในการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์ อาทิเช่น ข้ อตกลงในการ
ดํารงสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของ
บริ ษัท หรื อข้ อตกลงในการดํารงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์
จํากัด ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นต้ น ซึงในกรณีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ไม่ดํารงสัดส่วนตามที
กําหนดในสัญญาเงินกู้ ก็จะมีความเสียงทําให้ กองทรัสต์ผิดข้ อสัญญา และส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ได้
นอกจากนี # ในกรณีทีมีการกู้ยืมเงินใหม่เพือมาชําระหนี #เงินกู้ยืมเดิม (Refinancing) กองทรัสต์อาจมีความ
เสียงทีจะไม่ได้ ข้อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ทีดีเท่ากับข้ อตกลงในสัญญากู้ยืมเงินฉบับเดิม หรื อ ใน
กรณี ทีมีการกู้ยื มเงิ นเพิมเติม อาจมีข้อสัญญาบางประการซึงอาจส่งผลกระทบต่อการดํ าเนินงานของ
กองทรัสต์
ทังนี
# # ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยคํานึงถึงความเสียงดังกล่าว โดยจะมีมาตรการ ใน
การติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์และปั จจัยภายนอกต่างๆ รวมถึงแนวโน้ มอัตราดอกเบี #ย อย่าง
สมําเสมอ นอกจากนี # ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาใช้ เครื องมือทางการเงินเพือลดความเสียง ดังกลาว
เช่ น บริ ก ารธุ ร กรรมแลกเปลียนอัต ราดอกเบี ย# หรื อ การดํ า เนิ น การใดๆ กับ เจ้ าหนี # เช่ น การขอขยาย
ระยะเวลาการชํ าระหนี # การผ่อนผันเงื อนไขทีเป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารจัดการกองทรั สต์ เป็ นต้ น โดย
กองทรัสต์จะดําเนินการดังกล่าวโดยคํานึงถึงกฎหมายทีเกียวข้ อง และประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เป็ นสําคัญ
1.2.5 กองทรั สต์ เป็ นกองทรั สต์ ทีอยู่ระหว่ างการก่ อตัง. และทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ เข้ าลงทุนครั ง. แรกเป็ น
โครงการทียังไม่ มีผลการดําเนินงานในอดีตทีนักลงทุนสามารถอ้ างอิงในการพิจารณาตัดสินใจเข้ า
ลงทุน
กองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ทีอยูใ่ นระหว่างการก่อตัง# ดังนัน# กองทรัสต์จึงยังไม่มีผลการดําเนินงานในอดีตให้ นกั
ลงทุนได้ พิจารณา ประกอบกับ โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิส
ซิเ นส คอมเพล็กซ์ เป็ นโครงการเปิ ดใหม่โดยเริ มเปิ ดดํา เนิ น การในเดือ น มิ ถุน ายน 2557 และเดื อ น
พฤศจิกายน 2557 ตามลําดับ จึงอาจเป็ นการยากสําหรับนักลงทุนทีจะประเมินผลการดําเนินงานในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าทางบริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีประมาณการรายได้ และค่าใช้ จ่ายทีแสดงใน ส่วนที 2 ข้ อ 5
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ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจัดตัง# ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลฉบับนี # เพือให้ นกั ลงทุนสามารถเห็นภาพของผลการดําเนินการในอนาคต แต่ก็ไม่สามารถ
รับประกันได้ ว่ารายได้ ทีกองทรัสต์จะได้ รับหรื อค่าใช้ จ่ายทีจะเกิดขึ #นจากทรัพย์ สินหลักจะสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลประมาณการรายได้ และค่าใช้ จายดังกล่าว
ทังนี
# # เพือเป็ นการเพิมความมันใจให้ กับนักลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงทีจะให้ คํารับรองใน
สัญญาตกลงกระทําการระหว่างทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและทรัสตี ว่าจะรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินการขันตํ
# าของทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก โดยเป็ นระยะเวลา 9 ปี สําหรับโครงการเอส
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และเป็ นระยะเวลา 6 ปี สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
1.2.6 ความเสียงเกียวกับการรับประกันผลกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์
การรับประกันผลกําไรจากการดําเนินงานของกองทรัสต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตามสัญญาตกลง
กระทําการ (โปรดพิจารณา ส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา) จะไม่นบั รวมค่าใช้ จ่ายทีนํามาหัก
ออกจากรายได้ จากการดําเนินงานของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรื อโครงการบาง
นา บิส ซิเ นส คอมเพล็ก ซ์ (แล้ วแต่ก รณี ) อันได้ แ ก่ (1) ค่าผู้ประเมิ นราคาทรั พย์ สิน ค่า ผู้ส อบบัญ ชี
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ อง
กับการรับและดํารงหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายอืน
ใดทีจะต้ องจ่ายให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรื อโอนเงินประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ รวมตลอดจน ค่าใช้ จ่ายอืน
ใดทีหากกองทรัสต์มิได้ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ไม่จําเป็ นต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายดังกล่าว (2) รายการกําไรหรื อขาดทุน
ทางบัญชีทียังไม่รับรู้ จากการประเมินราคาทรัพย์ สิน (3) ค่าใช้ จ่ายทีจัดเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ ายทุน (Capital
Expenditure) (4) ต้ นทุนทางการเงินของกองทรัสต์รวมทังดอกเบี
#
#ยจ่าย (5) การจ่ายชําระคืนเงินต้ นตามที
ระบุในสัญญาเงินกู้ (6) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทังการตั
#
งที
# ปรึ กษาต่างๆ
ของกองทรัสต์ทีเกียวข้ องกับการดําเนินเรื องดังกล่าว (7) ค่าเผือหนี #สงสัยจะสูญ และ (8) ค่าใช้ จ่ายในการ
ดูแลทรัพย์สินในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านันและตราบ
#
เท่าทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ตามที
นิยามไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
# ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ซึงดับบลิวเอชเอ
คอร์ ป อเรชัน ในฐานะผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โครงการบางนา บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ ตกลงทีจะเป็ น
ผู้รั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ ายดังกล่า ว) โดยหากจํ า นวนค่า ใช้ จ่ ายทีไม่นํ า มาหัก ออกดัง กล่าวไม่เ ป็ นไปตามที
คาดการณ์ไว้ ในประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน อาจส่งผลกระทบ
ให้ อตั ราผลตอบแทนของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีประมาณการ
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1.2.7 ความเสียงจากฐานะทางการเงินของผู้รับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนครัง. แรก
แม้ ว่ากองทรัสต์จะได้ รับการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง#
แรก ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้รับประกันมิได้ จัดให้ มีหนังสือคํ #าประกันของธนาคารพาณิชย์ซึง
ครอบคลุมตามจํานวนและระยะเวลาทีผู้รับประกันได้ รับประกันไว้ ดังนัน# กองทรัสต์อาจมีความเสียงในกรณี
ที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ประสบปั ญหาทางการเงินและไม่สามารถให้ การสนับสนุนทางด้ านการเงิน
ตามทีได้ รับประกันไว้ ให้ แก่กองทรัสต์ได้
ทังนี
# # บริ ษัทฯ และทีปรึ กษาทางการเงินได้ วิเคราะห์งบการเงินสําหรับปี 2555 – 2557 และงวดหกเดือน
สิ #นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน รวมถึงเงินทุนทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จะได้ รับภายหลังจากการจัดตังกองทรั
#
สต์แล้ วเสร็ จ (เอกสารแนบ 4 รายละเอียดสรุ ปฐานะทางการเงินและ
ความสามารถในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนของ ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน) และมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานทีแข็งแกร่ ง โดย ณ สิ #นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีสินทรัพย์รวม
จํานวน 82,288 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม จํานวน 16,952 ล้ านบาท โดยหากพิจารณาส่วนผล
การดําเนินดําเนินงาน พบว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีรายได้ รวม ในปี 2555, 2556 และ 2557 จํานวน
2,213 ล้ านบาท, 7,169 ล้ านบาท และ 5,057 ล้ านบาท ตามลําดับ และไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 473
ล้ านบาท โดยมีกําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ จํานวน 402 ล้ านบาท, 1,895 ล้ านบาท และ
1,498 ล้ านบาท ตามลําดับ และและงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 2,093 ล้ านบาท ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน สามารถสร้ างกระแสรายได้ และกําไรให้ เติบโตได้ อย่างต่อเนือง ดังนัน# จากข้ อมูลดังกล่าว ทาง
บริ ษัทฯ และทีปรึ กษาทางการเงิน จึงมีความเห็นว่า ความสามารถของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในการ
รับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# าตามสัญญาตกลงกระทําการ อยู่ในระดับทียอมรับได้ ในระดับหนึง
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสียงทางธุรกิจ ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง และการแข่งขัน ซึงบริ ษัทฯ และทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทังยั
# ง
ตัง# อยู่บ นสมมติ ฐ านเกี ยวกั บ การตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ในอนาคตที อาจเปลี ยนแปลงได้ และ ผลการ
ประกอบการและผลการดําเนินงานในอดีตของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มิได้ เป็ นสิงทีรับประกันถึงผลการ
ดําเนินงานหรื อความมันคงทางการเงินของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันในอนาคต
1.2.8 เงินเก็บสํารองในอนาคตเพือการซ่ อมแซมหรือการปรับปรุ งใหญ่ ในทรัพย์ สินหลัก อาจไม่ เพียงพอ
ปั จจุบนั โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มี
สภาพทรัพย์สนิ ทีดี มีการเปิ ดดําเนินการตังแต่
# ปี 2557 ประกอบกับจากการประมาณการทางการเงิน บริ ษัท
ฯ มีแผนงานทีจะทยอยเก็บสํารองค่าซ่อมแซม และค่าปรับปรุ งภาพลักษณ์เป็ นระยะๆ แต่อย่างไรก็ตาม ใน
อนาคตอาจเกิดปั ญหาเงินเก็บสํารองดังกล่าวอาจไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม การปรับปรุ งสภาพทรัพย์สิน
หรื อการปรับปรุงภาพลักษณ์เพือรักษาศักยภาพในการแข่งขัน หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อการดําเนินงาน ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการจ่ายประโยชน์ตอบ
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แทนของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ซึงในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ดงั กล่าว กองทรัสต์อาจจะพิจารณา
จัด หาแหล่ง เงิ น ทุน ที เหมาะสม เช่ น กู้ยื ม เงิ น เพื อใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง สภาพทรั พ ย์ สิน หรื อ การปรั บ ปรุ ง
ภาพลักษณ์เพือเป็ นการลดผลกระทบทีอาจจะเกิดขึ #นแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
1.3 ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1.3.1 ความเสียงทางการเมืองของประเทศไทย
ในปั จจุบนั สภาวะทางการเมืองในประเทศประสบกับสถานการณ์ ความขัดแย้ งทางการเมืองและหากมี
เหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ #นอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงตลาดหลักทรัพย์
ในประเทศไทยซึงอาจจะก่อให้ เกิ ดผลกระทบรุ นแรงต่อสถานะทางการเงิ นของกองทรั สต์ ดังนัน# จึงไม่
สามารถรับรองได้ วา่ สภาวะทางการเมืองของประเทศไทยในปั จจุบนั หรื อในอนาคตจะไม่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการดําเนินกิจการ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินกิจการและการเติบโตของกองทรัสต์
1.3.2 ความเสียงจากกรณีทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุนถูกเวนคืน
กองทรั สต์ อาจมีความเสียงในกรณี ทีหน่วยงานของรัฐ เวนคืนทรั พย์ สินทีกองทรั สต์เข้ าลงทุน ซึงทําให้
กองทรัสต์ไม่อาจใช้ ทรัพย์สินทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุนเพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี #
กรณีทีเกิดการเวนคืนดังกล่าว กองทรัสต์อาจไม่ได้ รับค่าชดเชยจากการเวนคืน หรื อได้ รับค่าชดเชยดังกล่าว
น้ อยกว่ามูลค่าทีกองทรัสต์ใช้ ในการลงทุนในทรัพย์สิน ซึงอาจส่งผลให้ ผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์จะ
ได้ รับจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีได้ ประมาณการไว้ ทงในส่
ั # วนของประโยชน์ตอบแทนและเงินลงทุน ทังนี
# #
จํานวนเงินค่าชดเชยทีกองทรัสต์จะได้ รับขึ #นอยูก่ บั เงือนไขตามทีกําหนดในสัญญาทีเกียวข้ อง ระยะเวลาการ
ใช้ ประโยชน์ในทรัพย์ สินทีเหลืออยู่ภายหลังจากการถูกเวนคืน หรื อจํ านวนเงินค่าชดเชยทีได้ รับจากการ
เวนคืน
จากการทีบริ ษัทฯ ได้ ศึกษาข้ อมูลตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีดินในบริ เวณทีจะเวนคืนในท้ องทีที
ทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนตังอยู
# ่ ไม่พบว่าทีตังของทรั
#
พย์สินของกองทรัสต์ทีจะลงทุนตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืนโดยเฉพาะเจาะจง ทังนี
# # บริ ษัทฯ ไม่สามารถประเมินถึงโอกาสในการถูกเวนคืนได้ เนืองจากการ
เวนคืนทีดินเป็ นนโยบายและความจําเป็ นในการใช้ พื #นทีของรัฐในเวลานันๆ
# ในอนาคต
1.3.3 ความเสียงโดยรวมทีมีผลกระทบต่ อกําไรทีได้ จากอสังหาริมทรัพย์ หรื อมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์
ของกองทรัสต์
กําไรทีได้ จากอสังหาริ มทรัพย์ หรื อมูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบทางลบจาก
หลายปั จจัย ได้ แก่
• กรณีทีมีพื #นทีว่างจากการทีสัญญาเช่าครบกําหนดระยะเวลาการเช่า หรื อมีการเลิกสัญญาเช่าทีทําให้
อัตราการเช่าพื #นทีลดน้ อยลง เป็ นผลให้ กําไรขันต้
# นทีกองทรัสต์ได้ รับลดลง
• ความสามารถของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการจัดเก็บค่าเช่าจากผู้เช่า
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• จํานวนเงิ นค่าเช่าทีผู้เช่าต้ องจ่าย ตลอดจนข้ อตกลงและเงื อนไขในการต่อสัญญาเช่า และการทํา
สัญญาเช่ารายใหม่นนมี
ั # เงือนไขทีด้ อยกว่าสัญญาเดิม
• สภาวะทางเศรษฐกิจทังภายในประเทศและทั
#
วโลก รวมทังสภาวะตลาดอสั
#
งหาริ มทรัพย์
• แนวโน้ มอัตราดอกเบี #ย
• ความสามารถของบริ ษัทฯ ในการจัดให้ มีหรื อรักษาไว้ ซงการประกั
ึ
นภัยทีเพียงพอ
• การเปลียนแปลงด้ านกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีควบคุมอสังหาริ มทรัพย์ การใช้ การจัดเขตพื #นที
ภาษี และค่าธรรมเนียมทีต้ องชําระให้ แก่รัฐบาล การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการ
บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์เพิมสูงขึ #น หรื อมีค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการทีไม่สามารถคาดหมายได้
ทัง# นี # เพื อให้ สามารถปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บที เปลี ยนแปลงไปนั น# สิ ท ธิ ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ องกั บ
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ าจมี ข้ อ จํ า กัด อัน เป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงแก้ ไ ขกฎหมายที เกี ยวข้ อ งกับ
มาตรฐานอาคาร หรื อ การวางผัง เมื อ ง หรื อ การใช้ บัง คับ กฎหมายใหม่ที เกี ยวข้ อ งกับ การพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ และ
• ภัย พิบัติ ธรรมชาติ เหตุสุด วิ สยั การโจมตี ข องผู้ก่อ การร้ าย การจลาจล และเหตุก ารณ์ อืนใดที อยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริ ษัทฯ
1.3.4 ความเสี ยงเกี ยวกั บ อสั ง หาริ มทรั พย์ ที กองทรั ส ต์ ถื อ ครองนั . น อาจมี ค่ าใช้ จ่ ายเกี ยวกั บ
อสังหาริมทรัพย์ เพิมขึน. รวมทัง. ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่ างๆ เพิมขึน.
ความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบ
ทางลบหากค่าใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ เพิมขึ #นโดยรายได้ ไม่ได้
เพิมขึ #นอย่างสอดคล้ องกัน
ปั จจัยทีอาจส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการเพิมสูงขึ #นได้ แก่
• การเพิมขึ #นของค่าใช้ จ่ายในการบํารุงรักษา
• การเพิมขึ #นของค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• การเพิมขึ #นของภาษี ทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังค่
# าธรรมเนียมอืนๆ ตามกฎหมาย
• การเปลียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ รวมทังนโยบายของรั
#
ฐบาลซึงจะเพิมค่าใช้ จ่ายในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ และนโยบายทีเปลียนแปลงนัน#
• การเพิมขึ #นของค่าใช้ จ่ายสาธารณูปโภค
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• การเพิมขึ #นของค่าบริ การสําหรับผู้รับจ้ างช่วง
• การเพิมขึ #นของอัตราเงินเฟ้ อ
• การเพิมขึ #นของเบี #ยประกันภัย และ
• ความเสียหายหรื อความชํารุดบกพร่องของอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผลกระทบทางสิงแวดล้ อมทีเกิดขึ #นจาก
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึงต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขโดยถื อ เป็ นค่า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น การ และค่า ใช้ จ่ า ยในการ
ดําเนินการในส่วนนี #ไม่อาจสามารถคาดการณ์ได้
• ค่าใช้ จ่ายจากการซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วนทีเป็ นสาระสําคัญ เช่น การปรับปรุ งอาคารใหม่ (Major
Renovation) ทีอาจมีจํานวนค่าใช้ จ่ายเกินกว่าทีได้ คาดการณ์หรื อประมาณการไว้
1.3.5 ความเสียงเกียวกับเงินชดเชยจากการประกันภัยทรัพย์ สินอาจไม่ ค้ ุมกับผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ
ทีกองทรัสต์ อาจสูญเสีย
การประกอบธุ ร กิ จ ของกองทรั ส ต์ มีค วามเสียงด้ า นการดํ า เนิ น การและการใช้ ป ระโยชน์ ใ นทรั พ ย์ สิน ที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก แม้ วา่ กองทรัสต์จะต้ องจัดให้ มีการประกันภัยในทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ า
ลงทุนครัง# แรกอย่างเพียงพอและเหมาะสมซึงจะเป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ วก็ตาม
แต่อัตราเงิ นชดเชยในกรณี ทีทรั พย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง# แรกเกิดความเสียหายอาจไม่ค้ ุมกับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีกองทรัสต์อาจได้ รับ เช่น ความสูญเสียจากสงคราม เป็ นต้ น หรื อกองทรัสต์อาจ
ไม่สามารถใช้ สิทธิเรี ยกร้ องตามทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยทีเกียวข้ องได้ ไม่ว่าทังหมดหรื
#
อแต่บางส่วน
หรื ออาจเกิดความล่าช้ าในการชดเชยความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ โดยทีไม่ใช่ความผิด
ของกองทรัสต์
กองทรัสต์อาจมีความเสียงจากความสูญเสียทางการเงิน เมือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทีกองทรัสต์อาจไม่ได้ รับ
การชดเชยความเสียหายอย่างเพียงพอ หรื อไม่สามารถจัดให้ มีการประกันภัยประเภทดังกล่าวได้ ซึงอาจ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลตอบแทนทีผู้ถือหน่วยทรัสต์คาดว่าจะได้ รับ
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษัท ฯ จะดํ าเนิน การให้ กองทรั สต์ โดยทรั สตีแ ละผู้ใ ห้ ก้ ูข องกองทรั สต์ (ถ้ ามี ) เป็ นผู้รั บ
ประโยชน์ ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยทีมีอยู่เดิมของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก (เว้ นแต่
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)) เพือให้ กองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ูของ
กองทรัสต์ (ถ้ ามี) ได้ รับการประกันความเสียงภัยทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) การประกันภัยความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัยธุ รกิ จหยุด ชะงัก (Business
Interruption Insurance)
รายละเอียดเกียวกับการเข้ าทําสัญญาประกันภัยประเภทต่างๆ ของกองทรัสต์ปรากฏในส่วนที 2 ข้ อ 2.5
การประกันภัยในทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน
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1.3.6 ความเสียงจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย และการก่ อวินาศภัย
ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทรัพย์สินดังกล่าวอาจได้ รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติอุทกภัย และการก่อวินาศภัย ดังนัน# เพือเป็ นการบรรเทาภาระความเสียหายในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ รวมถึงการชดเชยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้เช่าทรัพย์สนิ และเพือให้ ได้ เงือนไขการ
ทําประกันภัยทีดีทีสุด กองทรัสต์จะดําเนินการจัดให้ มีการทําประกันภัยในทรั พย์ สินดังกล่าว โดยให้ มี
ระยะเวลาความคุ้มครองทรัพย์สินของกองทรัสต์ตลอดเวลาในวงเงินประกันทีสอดคล้ องกับมาตรฐานการ
ประกันภัยของอาคารทีมีลกั ษณะและการใช้ งานใกล้ เคียงกันกับทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทีลงทุนทังหมด
#
เช่น
การประกันความเสียงภัยทรัพย์สิน (All Risk Insurance) (ไม่รวมการก่อการร้ าย) และการประกันภัยเพือ
ประโยชน์บคุ คลทีสาม (Third-party Insurance) ด้ วย
ปั ญหาอุทกภัยเป็ นปั ญหาทีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจมีผลกระทบต่อการใช้ ประโยชน์ใน
โครงการทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก โดยเหตุอทุ กภัยอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรื ออาจ
ทําให้ ผ้ เู ช่าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรัพย์สินโครงการต่างๆ ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนซึงอาจเป็ นเหตุให้ ผ้ เู ช่า
ปั จจุบนั พิจารณาเลิกสัญญาเช่าหรื อไม่ต่ออายุสญ
ั ญาเช่าหรื อทําให้ กองทรัสต์ไม่สามารถหาผู้เช่ารายใหม่
ทดแทนได้ ซึงกรณีดงั กล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เป็ นจํานวนที
แตกต่างจากทีได้ ประมาณการไว้ อย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะจัดให้ มีการประกันภัยในอาคาร
ในโครงการดังกล่าวโดยมีความคุ้มครองและวงเงิ นประกันทีสอดคล้ องกับมาตรฐานการประกันภัยของ
อาคารทีมีลกั ษณะและการใช้ งานใกล้ เคียงกัน และให้ กองทรัสต์เป็ นผู้รับประโยชน์
1.4 ความเสียงทีเกียวกับการลงทุนในหน่ วยทรัสต์
1.4.1 ความเสียงอั น เกิด จากมาตรฐานการบั ญชี ในประเทศไทยหรื อ กฎหมายทีเกียวข้ องอาจมี การ
เปลียนแปลง
งบการเงินหรื อผลการดําเนินงานของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบจากการทีมีการประกาศใช้ มาตรฐาน
การบัญชีใหม่ๆ ในประเทศไทย ปั จจุบนั ยังไม่มีข้อมูลเกียวกับขอบเขตและระยะเวลาในการเปลียนแปลง
มาตรฐานการบัญ ชี และการแก้ ไขกฎหมาย ประกาศ ข้ อกํ า หนด ระเบี ย บ ข้ อบั ง คับ บทบัญ ญั ติ
แนวนโยบาย และ/หรื อคําสังของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย รวมถึงกฎหมาย
ทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจของกองทรัสต์ ภาษี และค่าธรรมเนียมการซื #อขาย หรื อโอนสิทธิ ต่างๆ ใน
อสังหาริ มทรัพย์ก็เป็ นสิงทีไม่อาจคาดการณ์ ได้ บริ ษัทฯ จึงไม่สามารถประมาณการในเชิงตัวเลขสําหรั บ
ผลกระทบทีเกิดจากการเปลียนแปลงได้ และไม่อาจรับรองได้ วา่ การเปลียนแปลงดังกล่าวจะไม่สง่ ผลกระทบ
อย่างมีนยั สําคัญต่องบการเงิ นของกองทรัสต์หรื อต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของกองทรัสต์
นอกจากนี # การเปลียนแปลงดังกล่าวนี #อาจส่งผลกระทบด้ านลบต่อความสามารถของกองทรัสต์ในการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้
1.4.2 ความเสียงจากมูลค่ าของอสังหาริ มทรั พย์ ทีกองทรั สต์ ลงทุนตามการประเมินมูลค่ าโดยผู้ประเมิน
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นเครื องแสดงมู ล ค่ า ที แท้ จ ริ ง ของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และไม่ ส ามารถ
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รั บประกันได้ ว่าราคาขายของอสังหาริ มทรั พย์ นัน. จะเป็ นไปตามมูลค่ าทีประเมิน ไม่ ว่าในปั จจุบัน
หรือในอนาคต
โดยทัวไป การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์จะพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ รวมถึงปั จจัยบางประการทีเป็ น
นามธรรมทีเกียวกับทรัพย์สินนัน# เช่น สถานะทางการตลาด ความแข็งแกร่ งทางการเงิน ความสามารถใน
การแข่งขัน และสภาพของทรัพย์สิน ซึงอาจมีเหตุการณ์ ทีทําให้ ปัจจัยดังกล่าวเปลียนแปลงได้ ในอนาคต
เนืองจากเหตุการณ์บางเหตุการณ์ หรื อเหตุการณ์ทงหมดที
ั#
เป็ นข้ อสมมติฐานอาจไม่เกิดขึ #นตามทีคาดการณ์
ไว้ หรื ออาจเกิดเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีมิได้ คาดการณ์ไว้ ดังนัน# บริ ษัทฯ จึงไม่อาจรับประกันได้ ว่า ข้ อ
สมมติฐานทีกําหนดไว้ จะเกิดขึ #นตามทีคาดการณ์หรื อไม่ ดังนัน# ราคาทีกองทรัสต์ขายทรัพย์สินหลักทีลงทุน
ในอนาคตจึ งอาจมีราคาตํากว่า มูล ค่าที ประเมินโดยผู้ประเมิน มูลค่าทรั พ ย์ สิน หรื ออาจตํากว่า ราคาที
กองทรัสต์ได้ ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
1.4.3 ความเสียงอันเกิดจากตลาดสําหรับการลงทุนและซือ. ขายหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ในประเทศไทยเป็ นตลาดค่ อนข้ างใหม่
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในประเทศไทยถือเป็ นเรื องใหม่ทีเพิงเกิดขึ #นไม่นานและยังต้ องอาศัยระยะเวลาใน
การพัฒนาตลาดดังกล่าวเพิมขึ #น แม้ บริ ษัทฯ จะยืนคําขอเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์เพือนํา
หน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ก็ตาม การนํา
หน่ว ยทรั ส ต์ เ ข้ า จดทะเบีย นในตลาดหลักทรั พ ย์ ดังกล่า วมิ ได้ เป็ นเครื องรั บประกันว่าตลาดการซือ# ขาย
หน่วยทรัสต์จะได้ รับความนิยม หรื อมีการพัฒนามากขึ #นเพียงใด หรื อหากมีการพัฒนาแล้ ว ยังไม่แน่นอนว่า
ตลาดสําหรับการลงทุนและซื #อขายหน่วยทรัสต์จะมีสภาพคล่องหรื อไม่อย่างไร
การประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ทังในและ
#
ต่างประเทศอาจทําได้ ยาก เนืองจากกองทรัสต์เป็ นผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทีค่อนข้ างใหม่สําหรับประเทศ
ไทยปั จจุบนั จึงยังไม่มีเกณฑ์มาตรฐานซึงสามารถนํามาใช้ เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ได้
นอกจากนีย# ังมีค วามเสียงที ไม่แน่ชัดว่า ตลาดการลงทุนในหน่วยทรั สต์ ทีลงทุน ในอสัง หาริ มทรั พย์ ของ
ประเทศไทยจะพัฒนาจนกลายเป็ นตลาดทีได้ รับความนิยมในการลงทุนอย่างกว้ างขวาง
1.4.4 ความเสียงอันเกิดจากราคาของหน่ วยทรัสต์ อาจลดลงหลังจากการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์นนกํ
ั # าหนดขึ #นโดยการตกลงกันระหว่างบริ ษัทฯ และผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และอาจมิได้ เป็ นเครื องบ่งชี #ถึงราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง# นี #
หน่วยทรัสต์อาจซื #อขายในราคาทีตํากว่าราคาเสนอขายในครัง# นี #อย่างมีนยั สําคัญ ราคาซื #อขายหน่วยทรัสต์
ขึ #นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี #
• โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนของกองทรัสต์รวมทังสภาวะตลาดอสั
#
งหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยใน
ทัศนะของนักลงทุน
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• ความแตกต่างระหว่างผลการดําเนินงานจริ งของกองทรัสต์และการคาดการณ์ จากนักลงทุนรวมทัง#
นักวิเคราะห์
• การเปลียนแปลงของคําแนะนําการลงทุนและการประมาณการของนักวิเคราะห์
• การเปลียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุน
• มูลค่าตลาดของทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
• ความน่าสนใจของหน่วยทรัสต์เมือเปรี ยบเทียบกับหลักทรัพย์ทีเป็ นตราสารทุนอืนๆ รวมทังที
# มิได้ อยู่ใน
ภาคอสังหาริ มทรัพย์
• ความสมดุลระหว่างผู้ซื #อและผู้ขายหน่วยทรัสต์
• ขนาดและสภาพคล่องของตลาดการลงทุนในหน่วยทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศ
ไทยในอนาคต
• ในอนาคต กฎเกณฑ์และระเบียบทีเกียวข้ องต่างๆ อาจเปลียนแปลง รวมถึงระบบภาษี ทังที
# เป็ นการ
เปลียนแปลงโดยทัวไป และทีเกียวข้ องกับหน่วยทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
เป็ นการเฉพาะ
• กองทรั สต์ อ าจไม่สามารถดํ าเนิ นการตามแผนการลงทุนและแผนการขยายธุรกิ จได้ อ ย่างประสบ
ผลสําเร็ จ
• อัตราการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ และ
• ความผันผวนของตลาดตราสารทุน และการเพิมขึ #นของอัตราดอกเบี #ย
ด้ วยปั จจัยดังทีได้ กล่าวข้ างต้ นนี # หน่วยทรัสต์อาจมีการซื #อขายทีราคาสูงกว่าหรื อตํากว่ามูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ
ต่อหน่วย การทีกองทรัสต์มีกระแสเงินสดสําหรับการดําเนินงานเพือใช้ ในการลงทุน เป็ นทุนสํารองสําหรับ
การดําเนินงาน หรื อเพือใช้ ในการอืนๆ เงินทุนเหล่านี #แม้ จะเพิมมูลค่าให้ แก่สินทรัพย์ แต่อาจมิได้ เพิมราคา
ตลาดให้ แก่หน่วยทรัสต์ด้วย หากกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินงานให้ เป็ นไปตามความคาดหมายของตลาด
ได้ ทังในแง่
#
ของการหารายได้ ในอนาคตหรื อการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ ราคาตลาด
ของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ก็อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบ
นอกจากนัน# หน่วยทรัสต์ ทีเสนอขายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึงคุ้มครองเงินลงทุน และการลงทุนใน
หน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช่ลกั ษณะของการเข้ าทําสัญญาให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อเป็ นการได้ รับประกันว่า
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ เงินทีตนลงทุนคืน ดังนัน# นักลงทุนอาจมีความเสียงทีจะไม่ได้ เงินลงทุนคืนทังหมด
#
หรื อบางส่วน
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1.4.5 ความเสี ยงเกี ยวกั บความสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ู ถือ หน่ วยทรั ส ต์ แ ละ
ผลตอบแทนที ผู้ ลงทุ น ได้ รั บจากหน่ วยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า ผลตอบแทนที กองทรั สต์ ไ ด้ รั บ จากการ
ดําเนินการของอสังหาริมทรัพย์ ทีกองทรัสต์ ลงทุน
รายได้ ทีกองทรัสต์จะได้ รับจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนขึ
ั # #นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ รวมทังจํ
# านวน
เงินรายได้ คา่ เช่าทีได้ รับ ตลอดจนอัตราค่าใช้ จ่ายเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์และค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการที
เกิดขึ #นหากอสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นของกองทรัสต์ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ในจํานวนทีเพียงพอ กระแสเงินสดของ
กองทรัสต์และความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์อาจได้ รับผลกระทบด้ านลบ
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ วา่ จะสามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน หรื อรักษาอัตราการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนไว้ ในระดับเดิมได้ นอกจากนี # ยังไม่สามารถรับรองได้ ว่าระดับของผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายจะ
เพิมขึ #นเมือเวลาผ่านไป อีกทังไม่
# สามารถรับรองได้ ว่าตามสัญญาเช่าในปั จจุบนั คู่สญ
ั ญาจะสามารถตกลง
กันเพือให้ อตั ราค่าเช่าทีได้ รับนันเพิ
# มสูงขึ #น หรื อว่ารายได้ คา่ เช่าจากการขยายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการได้ มา
ซึงอสังหาริ มทรั พย์ เพิมเติมนัน# จะเพิมสูงขึน# และทําให้ รายได้ ของกองทรั สต์ เพิมสูงขึน# อันจะเป็ นผลให้
กองทรัสต์สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในจํานวนเพิมสูงขึ #นได้
นอกจากนี # ผลตอบแทนทีได้ รับจากอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนยังขึ #นอยู่กบั จํานวนรายได้ สทุ ธิ
จากอสังหาริ มทรัพย์ และคํานวณเป็ นเงินได้ โดยหักรายจ่ายทีเกิดขึ #นจากการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิZ หรื อมี
สิ ท ธิ ก ารเช่ า การดํ า เนิ น งาน การบริ ห ารจั ด การ และการให้ เ ช่ า เปรี ย บเที ย บกั บ มูล ค่ า ปั จจุ บัน ของ
อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี สําหรับผลตอบแทนจากหน่วยทรัสต์ ขึ #นอยู่กบั ประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายได้ เมือ
เปรี ยบเทียบกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สําหรั บนักลงทุนทีจองซื #อหน่วยทรั สต์ และ/หรื อ ราคาตลาด
สําหรับนักลงทุนทีได้ ซื #อหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง แม้ วา่ ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์อาจจะมี
ความเกี ยวข้ อ งเชื อมโยงกับ ผลตอบแทนที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ จากการดํ า เนิ น การของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ลงทุน แต่ผลตอบแทนสองประเภทนี #แตกต่างกัน
ทัง# นี # ในการคํ า นวณผลตอบแทนที ผู้ล งทุน ได้ รั บ จากหน่ว ยทรั ส ต์ นัน# จะพิ จ ารณาจากผลตอบแทนที
กองทรั สต์ ได้ รั บจากการให้ เ ช่าหรื อให้ ใช้ พื น# ทีของอสังหาริ มทรั พย์ ทีเป็ นกรรมสิทธิZ ของกองทรั สต์ หรื อ ที
กองทรั ส ต์ มี สิท ธิ ก ารเช่ าเท่า นัน# ไม่ได้ โดยจะต้ อ งคํ า นวณเป็ นเงิ นได้ ห ลัง หัก รายจ่ ายที เกิ ด ขึน# จากการ
ดําเนินงาน รวมทังแต่
# ไม่จํากัดเพียงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ การให้ เช่า การชําระคืนเงินต้ นจากการ
กู้ยืมทีถึงกําหนดชําระ ภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด และค่าใช้ จ่ายอืนใดของ
กองทรัสต์ ดังนัน# ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนได้ รับจากหน่วยทรัสต์จึงน้ อยกว่าผลตอบแทนทีกองทรัสต์ได้ รับจาก
การดําเนินการของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน
1.4.6 ความเสียงอันเกิดจากผลการดําเนิ นงานจริ งอาจมีความแตกต่ างอย่ างมีนัยสําคัญจากประมาณ
การกําไร
เอกสารฉบับนี #ประกอบด้ วยประมาณการกําไรของกองทรัสต์ โดยประมาณการทางการเงินดังกล่าวเป็ น
เพียงประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคต และไม่ได้ เป็ นการรับรองผลการดําเนินงานในอนาคตแต่
อย่างใด ทังนี
# #แม้ จะมีการระบุตวั เลขในประมาณการทางการเงินก็ตาม แต่การจัดทําประมาณทางการเงิน
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ดังกล่าวอยูบ่ นข้ อสมมติฐานและประมาณการต่างๆ ซึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะเห็นว่าสมเหตุสมผลแล้ วก็ตาม แต่
ผลการดําเนินงานหรื อพัฒนาการต่างๆ ทีเกิดขึ #นจริ งจากการคาดการณ์ ทีระบุในประมาณการกําไรอาจ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทังนี
# #ขึ #นอยู่กบั ความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การแข่งขัน อุตสาหกรรม
กฎระเบียบ ตลาดทุนและการเงินซึงปั จจัยดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ ทังนี
# #
ผลการดําเนินงานในอนาคตทีแท้ จริ งของกองทรัสต์จะได้ รับผลกระทบจากปั จจัยหลายประการ ซึงรวมถึง
ปั จจัยต่างๆ ทีระบุในส่วนที 2 ข้ อ 1 ปั จจัยความเสียง ดังนัน# ผลการดําเนินงานหรื อพัฒนาการต่างๆ ที
เกิดขึ #นจริ งอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ทีระบุไว้ ในประมาณการกําไรอย่างมีนยั สําคัญ และบริ ษัทฯ ไม่
อาจรับรองได้ ว่าบริ ษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายตามทีประมาณการหรื อจ่ายเงินแบ่งปั นส่วนทุนตามที
ระบุในเอกสารนี #ได้
จากทีกล่าวมาข้ างต้ น ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลเกียวกับการคาดการณ์และประมาณการ
กําไรเพือใช้ ในการตัดสินใจในการลงทุน เนืองจากวิธีการในการคํานวณข้ อมูลดังกล่าวและความเป็ นไปได้ ที
ผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งอาจแตกต่างจากประมาณการและสมมติฐานทีอ้ างอิงอย่างมีนยั สําคัญ
1.4.7 ความเสียงอันอาจเกิดจากการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ ทัง. จํานวน
เมือสิ #นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครัง# นี # หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี # บริ ษัทฯ ต้ องยกเลิก
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจํ
ั # านวน และคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื #อ
• มี ผ้ ูจ องซื อ# ไม่ถึ ง (250) ราย หรื อ มี ก ารกระจายการถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ไ ม่เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คับ ตลาด
หลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรื อตํากว่า (500,000,000) บาท
• มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซือ# เมือรวมกับมูลค่าเงิ นกู้ยืมจากบุคคลอืน (ถ้ ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อไม่ถึงจํานวนตามทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี #ชวน
# สต์ท
• มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ก่อตังทรั
รั ส ตี บริ ษั ท ฯ หรื อ ผู้ล งทุน ต่า งด้ า ว ไม่เ ป็ นไปตามอัต ราหรื อ หลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดในประกาศ ทจ.
49/2555 และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
#
สต์ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
• ไม่สามารถโอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพือก่อตังกองทรั
15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
หากเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึงขึ #นตามทีระบุไว้ ข้างต้ น บริ ษัทฯ อยู่ในบังคับต้ องยกเลิกการเสนอขาย
หน่ว ยทรั สต์ ทัง# จํ า นวน และคื นเงิ น ให้ แ ก่ผ้ ูจ องซื อ# ดัง นัน# ผู้ลงทุน ที ได้ จองซื อ# หน่วยทรั ส ต์ อ าจไม่บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในหน่วยทรัสต์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเงือนไขเกียวกับการยกเลิกการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ได้ ในส่วนที 3 ข้ อ 2.4 ขันตอนการคื
#
นเงินค่าจองซื #อ)
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1.4.8 ความเสียงเกียวกับการจดทะเบียนรั บหน่ วยทรั สต์ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน และการซือ. ขาย
หน่ วยทรัสต์ ในตลาดหลักทรัพย์
บริ ษั ทฯ ต้ องดําเนิน การเพือให้ ห น่ว ยทรั สต์ ที ออกใหม่สามารถเข้ าเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทังนี
# # ตลาดหลักทรัพย์โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคําขอให้ เสร็ จภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีตลาดหลักทรัพย์ได้ รับเอกสารหลักฐานที
ถูก ต้ อ งครบถ้ วนแล้ ว หลัง จากที ตลาดหลัก ทรั พ ย์ ส ังรั บ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นแล้ ว
หน่วยทรัสต์จะเริ มทําการซื #อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทําการนับแต่วนั ทีสังรับหน่วยทรัสต์เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน เว้ นแต่มีเหตุจําเป็ นอันเป็ นผลให้ ไม่สมควรทําการซื #อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ทังนี
# # ผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์สามารถกําหนดวันเริ มทําการซื #อ
ขายเป็ นอย่างอืนได้ เว้ นแต่ และจนกว่าตลาดหลักทรัพย์จะสังรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ ว
หน่วยทรัสต์ทีเสนอขายในครัง# นี #จะไม่สามารถซื #อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ และผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถ
ขายหน่วยทรัสต์ได้ โดยการทํารายการนอกตลาดหลักทรัพย์เท่านัน#
1.4.9 ความเสียงจากการขาดสภาพคล่ องในการซือ. ขายหน่ วยทรัสต์ ในตลาดหลักทรัพย์
เนืองจากกองทรัสต์เป็ นกองทรัสต์ประเภทปิ ด (ไม่รับซื #อคืนหน่วยทรัสต์) ซึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สภาพคล่องในการซื #อขายหน่วยทรัสต์ จะประเมินจากความถีและปริ มาณการซื #อขายหน่วยทรัสต์ นนใน
ั#
ตลาดหลักทรัพย์ ซึงอยู่บนพื #นฐานของปริ มาณความต้ องการของผู้ซื #อ-ผู้ขาย (bid-offer) ซึงปริ มาณความ
ต้ องการของผู้ซื #อ-ผู้ขาย (bid-offer) ขึ #นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการทีกองทรัสต์ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนัน#
จึงมีความเสียงทีหน่วยทรัสต์นี #จะขาดสภาพคล่องในการซื #อขายได้
1.4.10 ความเสียงด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียม
ในอนาคตภาระภาษี และค่าธรรมเนียมของกองทรัสต์ อาจเปลียนแปลงไปจากอัตราในปั จจุบนั เช่น ในการ
ขายโอน หรื อรับโอนสิทธิ การเช่าหรื อการขาย โอน หรื อรับโอนกรรมสิทธิZ ในอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตนัน#
อาจมีภาระภาษี และค่าธรรมเนียมทีเกิดจากการซื #อ ขาย โอน หรื อรับโอนกรรมสิทธิZ หรื อ โอน หรื อรับโอน
สิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ซงกองทรั
ึ
สต์อาจต้ องรับภาระทังหมดหรื
#
อบางส่วน โดยทีอัตราค่าธรรมเนียม
และอัตราภาษี ทีกองทรัสต์จะต้ องชําระดังกล่าวอาจแตกต่างจากอัตราทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
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2.

ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์ สนิ หลักของโครงการ

2.1 ข้ อมูลของโครงการ
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ หลักทีลงทุนครัง# แรก โดยลงทุนในทีดินและอาคารประเภทสํานักงาน 2 อาคาร
ซึงมีเนื #อทีรวมตามโฉนดทีดินทังหมดประมาณ
#
4 ไร่ 4 งาน 10.5 ตารางวา และพื #นทีอาคารรวมประมาณ 52,765
ตร.ม. รวมถึงการลงทุนในกรรมสิทธิZในทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งาน
ระบบและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ องและจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของทีดินและอาคารดังกล่าว
(1)

ข้ อมูลโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นอาคารสํานักงานเกรดพรี เมียม ขนาดใหญ่ ตังอยู
# ่
ถนนวิภาวดี-รังสิต โดยอาคารดังกล่าวดําเนินการเป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่า 30 ชัน# เปิ ดดําเนินการในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
ปั จจุบนั ผู้ทีมีชือเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิZทีดินคือ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และเจ้ าของกรรมสิทธิZ
อาคารคือ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ซึงได้ ทําสัญญาจะซื #อจะขายทรัพย์สนิ กับดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน ทัง# นี # กองทรั สต์จะลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดย
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะเป็ นผู้ดําเนินการเพือให้ กองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZในทีดินและอาคาร รวมถึง
สิงปลูกสร้ างและทรั พย์ สินอืนๆ ที เป็ นส่ว นควบของโครงการ เอสเจ อิ นฟิ นิท วัน บิสซิ เนส คอมเพล็ก ซ์
ดังกล่าว
1) ข้ อมูลทัวไปโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
ผู้ขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: ผู้ทีมีชือเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิZทีดินคือ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด
และ เจ้ าของกรรมสิทธิZ อาคารคือ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ทังนี
# # ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้มีสิทธิตามสัญญาจะซื #อจะขายทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง ซึงได้ ทําไว้ กับบริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดี
เวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) ในการทีจะกําหนดให้ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZ ในทีดิน และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
(มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในสิงปลูกสร้ าง ให้ แก่ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
หรื อบุคคลทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน กําหนดก็ได้ ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันจะ
กําหนดให้ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด และบริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์
จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในทีดินและอาคารให้ แก่กองทรัสต์
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ
ทีดิน

กรรมสิทธิZทีดิน รวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที 24370, 24369, 5345, 5346, 5347, 5348,
5349 และ 9764) เนือ# ทีรวม 3-1-45.5 ไร่ * ตัง# อยู่บน 349 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขต จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
*เนื #อทีดินดังกล่าวเป็ นเนื #อทีทีปรากฏตามโฉนดทีดิน เนื #อทีดินทีแท้ จริ งอาจน้ อยกว่า
เนือ# ทีดินดังกล่าวขึน# อยู่กับผลการรั งวัดในขณะทีกองทรั สต์ รับโอนกรรมสิทธิZ ทีดิ น
ดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีทีดินมีจํานวนแตกต่างจาก
เนื #อทีดินในโฉนดทีดิน ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ซึงดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะจัดให้ มีการรังวัดเนื #อทีดินดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จก่อนทีกองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ

พืน. ที
พื #นทีอาคาร (Gross Floor Area) 42,905 ตร.ม.
อาคารและ
พื #นทีเช่า (Leasable Area) 21,673 ตร.ม.*
พืน. ทีเช่ า
*ทังนี
# # พื #นทีเช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการ
เปลียนแปลงอยูใ่ นช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หากมีการเปลียนแปลงพื #นที
ตามรู ปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีทีมีความต้ องการเช่าพื #นทีจากผู้เช่ารายย่อย
จํ า นวนมาก ทางบริ ษั ท ฯ อาจพิ จ ารณาแบ่ ง ซอยพื น# ที ในรู ป แบบ Multi-Tenant
เพิ มเติ ม อัน เป็ นผลทํ า ให้ พื น# ที เช่ า รวมลดลงตํ ากว่ า 21,673 ตร.ม. อย่ า งไรก็ ดี
แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรู ปแบบ Multi-Tenant จะสูงกว่าการปล่อย
เช่าพื #นทีขนาดใหญ่ อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้ มดีขึ #น
สิงปลูก
สร้ าง

• อาคารสํานักงานเกรดพรี เมียม ขนาดใหญ่ โดยอาคารดังกล่าวดําเนินการเป็ น
อาคารสํา นัก งานให้ เ ช่ า 30 ชัน# โดยแบ่ง เป็ นอาคารสํา นัก งานและพื น# ที ห้ อ ง
ประชุม 23 ชันและพื
#
#นทีจอดรถยนต์ 7 ชัน#
• สิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง

จํานวน
พืน. ทีจอด
รถรองรับ

296 คัน

ลักษณะ
การเข้ า
ลงทุนของ
กองทรัสต์

กองทรั ส ต์ จ ะเข้ า ลงทุน โดยการเข้ า ทํ าสัญ ญากับ ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน ซึง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันจะดําเนินการให้ บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด จด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในทีดิน และ บริ ษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
จดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิZ ใ นสิ งปลูก สร้ างให้ กั บ กองทรั ส ต์ โดยมี ร ายละเอี ย ด
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ
ดังต่อไปนี #
• ลงทุนในกรรมสิทธิZทีดิน รวม 8 โฉนด เนื #อทีดินรวม ประมาณ 3 ไร่ 1 งาน 45.5
ตารางวา
• ลงทุนในกรรมสิทธิZ อาคารสํานักงานเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
จํานวน 30 ชัน# ขนาดพื #นทีเช่ารวม ประมาณ 21,673 ตร.ม.
• ลงทุนในกรรมสิทธิZสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและ
อาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ อง
พืน. ทีแบ่ งตามสัดส่ วนของพืน. ทีใช้ สอย
พืน. ที

พืน. ที (ตร.ม.)

ร้ อยละของพืน. ทีใช้ สอย

พื #นทีสํานักงานให้ เช่า

19,845

46.25

พื #นทีค้ าปลีก

1,828

4.26

พืน. ทีให้ เช่ าทัง. หมด

21,673

50.51

พืน. ทีใช้ สอยทัง. หมด

42,905

อายุอาคาร เปิ ดดําเนินการวันที 27 มิถนุ ายน 2557 อายุอาคารประมาณ 1 ปี (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค.
2558)
หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2558

ส่วนที 2 หน้ า 31

2) ตารางสรุ ปรายละเอียด ทีดินซึงเป็ นทีตัง. ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์
ลําดับ โฉนด
เลขที

เจ้ าของกรรมสิทธิ@

เนือ. ทีดินตาม
โฉนด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

เนือ. ทีดินที
กองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

1.

5345

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-1-89

0-1-89

2.

5346

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-1-95

0-1-95

3.

5347

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-2-02

0-2-02

4.

5348

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-2-08

0-2-08

5.

5349

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-2-15

0-2-15

6.

9764

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-2-07

0-2-07

7.

24369

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-0-62

0-0-62

8.

24370

บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี #
จํากัด

0-0-67

0-0-67

3-1-45.5*

3-1-45.5

รวม

หมายเหตุ *เนื #อทีดินดังกล่าวเป็ นเนื #อทีทีปรากฏตามโฉนดทีดิน เนื #อทีดินทีแท้ จริ งอาจน้ อยกว่าเนื #อทีดินดังกล่าวขึ #นอยูก่ บั
ผลการรังวัดในขณะทีกองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZทีดินดังกล่าว อันเป็ นผลให้ เนื #อทีดินทีกองทรัสต์จะรับโอนกรรมสิทธิZมิได้
เป็ นไปตามจํานวนเนื #อทีดินทีปรากฏข้ างต้ น (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีทีดินมีจํานวนแตกต่างจาก
เนื #อทีดินในโฉนดทีดิน ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
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3) รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุน
ระบบ
สาธารณูปโภค
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า

รายละเอียด
• หม้ อแปลงไฟฟ้ า จํานวน 4 เครื อง (ขนาด 2,000 KVA)
• เครื องกําเนิดไฟฟ้ าสํารอง จํานวน 1 เครื อง (ขนาด 800 KVA)

ระบบสุขาภิบาล

• ระบบนํ +าประปา ประกอบด้ วยถังนํ +าบริ เวณชันดาดฟ้
+
า และระบบ
ระบายนํ +า

ระบบปรับอากาศ

• ระบบเครื องปรับอากาศเป็ นแบบระบบ VRF (Variable Refrigerant
Flow System)
• ความจุของนํ +าทีใช้ ดบั เพลิงได้ 750 ลูกบาศก์เมตร
• ตู้ดบั เพลิงกระจายอยูบ่ ริ เวณสํานักงานทุกชัน+ และชันจอดรถยนต์
+

ระบบป้องกันอัคคีภยั

• หัวกระจายนํ +าดับเพลิง (Sprinkler)
• เครื องตรวจจับความร้ อน (Heat Detector)
• เครื องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตังอยู
+ ่
• ระบบ Alarm ส่งเสียงสัญญาณฉุกเฉิน โดยมีระฆัง

ระบบดูแลรักษา
ความปลอดภัย

• ระบบโทรทัศน์กล้ องวงจรปิ ด (Closed Circuit Television : CCTV)
• ระบบจํากัดการเข้ าออกอาคารแบบใช้ บตั ร และระบบรักษาความ
ปลอดภัย 24 ชัวโมง

ระบบโทรศัพท์

• โทรศัพท์ระบบ Digital Type

ระบบลิฟท์

• ลิฟท์จํานวน 11 เครื อง ประกอบด้ วย ลิฟท์โดยสารจํานวน 8 เครื อง
ลิฟท์บริ การจํานวน 2 เครื อง และลิฟท์กรณีอคั คีภยั จํานวน 1 เครื อง

4) ตําแหน่ งทีตัง. และภาพถ่ ายอสังหาริมทรัพย์
ทีตัง:# ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ระยะทางโดยประมาณ:
-

รถไฟฟ้ าบีทีเอสสถานีหมอชิต และ รถไฟฟ้ ามหานครสถานีจตุจกั ร 800 เมตร

-

ทางพิเศษศรี รัช (บางโคล่-แจ้ งวัฒนะ)

3.5 กิโลเมตร

-

ทางพิเศษศรี รัช (ดินแดง-มักกะสัน)

5.8 กิโลเมตร

-

สนามบินสุวรรณภูมิ

31.0 กิโลเมตร

แผนทีแสดงทีตัง. โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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ภาพแสดงพืน. ทีโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

5) ผลการดําเนินงานและข้ อมูลของผู้เช่ าพืน. ทีก่ อนทีจะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์
(5.1) สรุ ปสถานะอัตราการเช่ าพืน. ทีสําหรับผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญา
จองพืน. ทีเช่ า และอัตราการเช่ าพืน. ทีจําแนกตามประเภทพืน. ทีเช่ า (ข้ อมูล ณ วันที 31
ก.ค. 2558) รวมพื น. ที ที ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น ตกลงชํา ระค่ า เช่ า แทนให้ แ ก่
กองทรัสต์ )
สรุ ปสถานะอัตราการเช่ าพืน. ที
อัตราการเช่าพื #นทีสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามใน
สัญญาจองพื #นทีเช่า (ณ วันที „… ก.ค. vwwx)
อัตราการเช่าพื #นจากการที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่า
เช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า
อัตราการเช่ าพืน. ทีรวม
อัตราการเช่ าพืน. สําหรับพืน. ทีว่ าง
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(ร้ อยละ)
54.87
14.84
69.71
30.29

อัตราการเช่ าพืน. ทีสําหรั บผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญาจองพืน. ที
เช่ า โดยจําแนกตามประเภทพืน. ทีเช่ า
พืน. ทีเช่ า
อัตราการเช่ าพืน. ที (ร้ อยละ)
(ตร.ม.)
ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
(ตัง. แต่ วนั ที 27 มิ.ย. 57 (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
ถึง 31 ธ.ค. 57)
พื #นทีเช่ารวม*
21,673*
5.06
54.87
พื #นทีเช่าพื #นทีค้ าปลีก

1,828

1.04

38.07

พื #นทีเช่าอาคาร
สํานักงาน

19,845

5.43

56.42

หมายเหตุ: *ทังนี
# # พื #นทีเช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลียนแปลงอยู่
ในช่วง 21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หากมีการเปลียนแปลงพื #นทีตามรู ปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีทีมี
ความต้ องการเช่าพื #นทีจากผู้เช่ารายย่อยจํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพื #นทีในรู ปแบบ MultiTenant เพิมเติม อันเป็ นผลทําให้ พื #นทีเช่ารวมลดลงตํากว่า 21,673 ตร.ม. อย่างไรก็ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของ
การปล่อยเช่าในรู ปแบบ Multi-Tenant จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพื #นทีขนาดใหญ่ อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการ
ของโครงการมีแนวโน้ มดีขึ #น

(5.2) ผลการดําเนินงาน (ข้ อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2558)
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

(ตัง. แต่ วนั ที 27 (ตัง. แต่ วนั ที 1
มิ.ย. 57 ถึง 31 ม.ค. 58 ถึง
ธ.ค. 57)
31 ก.ค. 58)
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพื #นทีเช่าพื #นทีค้ าปลีก

0.09

2.45

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การพื #นทีเช่าอาคารสํานักงาน

2.81

18.35

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การรวม

2.90

20.80

รายได้ รวม

3.86

27.56

ต้ นทุนค่าในการดําเนินการ

12.33

18.38

กําไรจากการดําเนินงาน (ก่ อนดอกเบีย. ภาษี ค่ า
เสือมราคาและค่ าตัดจําหน่ าย)

(8.47)

9.19

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

(5.3) ข้ อมูลของพืน. ทีเช่ าสําหรั บผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญาจองพืน. ที
เช่ า เกียวกับวันสิน. สุดระยะเวลาการเช่ าของผู้เช่ าตามช่ วงระยะเวลาทีระบุไว้ (ข้ อมูล ณ
วันที 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพืน. ทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่ าเช่ า
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ให้ แก่ กองทรั สต์ ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมือกองทรั สต์ เข้ าลงทุนครั ง. แรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558) ดังนี .
อายุคงเหลือของสัญญาเช่ า

พืน. ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนของพืน. ทีเช่ าทีจะ
ครบกําหนดต่ อพืน. ทีเช่ า
รวม (ร้ อยละ)

ปี สิ #นสุดวันที 31 มี.ค. 2559
ปี สิ #นสุดวันที 31 มี.ค. 2560

-

0.00
0.00

ปี สิ #นสุดวันที 31 มี.ค. 2561

6,258

28.87

ปี สิ #นสุดวันที 31 มี.ค. 2562

5,537*

25.55

ภายหลังวันที 31 มี.ค. 2562
รวมพืน. ทีให้ เช่ า

3,313
15,108

15.29
69.71

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * พื #นทีดังกล่าวรวมพื #นทีชันที
# 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา)
ทังนี
# # ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง# แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
สัญ ญาเช่ า ภายในเดื อ น ส.ค. 2561 โดยหากล่ า ช้ า กว่ า ช่ ว งเวลาดัง กล่า ว ช่ ว งเวลาสิ น# สุด สัญ ญาเช่ า จะ
เปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที „…ก.ค. vwwx พืน# ที ตามร่ างสัญญาตกลงกระทํ าการมีจํานวน
„,†‡v ตร.ม. มีผ้ เู ช่าทีตกลงทําสัญญาจองพื #นทีเช่าในส่วนดังกล่าว จํานวน wvˆ ตร.ม. ทําให้ คงเหลือพื #นทีทียัง
ไม่มีผ้ เู ช่า จํานวน „,v…ˆ ตร.ม.
** สัญญาเช่าทีทํากับผู้เช่ามีอายุ 3 ปี เป็ นส่วนใหญ่

(5.4) ข้ อมูลผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญาจองพืน. ทีเช่ า 10 อัน ดับแรก
จัดลําดับตามจํานวนพืน. ทีเช่ าของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง. แรก (ข้ อมูล ณ
วันที 31 ก.ค. 2558) และนับรวมพืน. ทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่ าเช่ า
ให้ แก่ กองทรั สต์ ตามสัญญาตกลงกระทําการ เมือกองทรั สต์ เข้ าลงทุนครั ง. แรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
พืน. ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ร้ อยละของ
พืน. ทีให้ เช่ า

วันทีสัญญา
เช่ าสิน. สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
จํากัด (มหาชน)

3,216*

14.84

31 ส .ค.61

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2,787

12.86

31 ต .ค.61

บริ ษัท อินทัช โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน)

1,874

8.65

31 ม .ค.61

บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน)

929

4.29

28 ก .พ.61

บริษัท
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พืน. ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ร้ อยละของ
พืน. ทีให้ เช่ า

วันทีสัญญา
เช่ าสิน. สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)

บริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนส์
ั จํากัด

906

4.18

14 ก.ค. 61

Bangkok Lumpini Centre Ltd.
บริ ษัท เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี จํากัด
(มหาชน)
บริ ษัท ฟอสเตอร์ วีลเลอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท เอเซีย คอนเน็กซ์ แอร์ ไลน์ จํากัด

526
526

2.43
2.43

14 พ .ย.60
31 ต.ค. 64

439

2.03

31 พ.ค. 60

431

1.99

30 มิ.ย. 61

บริ ษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จํากัด

344

1.59

15 พ.ย. 60

Germanischer Lloyd Industrial
Services (Thailand) Ltd.

342

1.58

15 มี.ค. 61

บริษัท

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: * พื #นทีดังกล่าวเป็ นพื #นทีชันที
# 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา)
ทังนี
# # ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง# แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
สัญ ญาเช่า ภายในเดื อ น ส.ค. 2561 โดยหากล่ า ช้ า กว่า ช่ ว งเวลาดัง กล่า ว ช่ ว งเวลาสิ น# สุด สัญ ญาเช่ า จะ
เปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที „… ก.ค. vwwx พืน# ทีตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน
„,†‡v ตร.ม. มีผ้ เู ช่าทีตกลงทําสัญญาจองพื #นทีเช่าในส่วนดังกล่าว จํานวน wvˆ ตร.ม. ทําให้ คงเหลือพื #นทีทียัง
ไม่มีผ้ เู ช่า จํานวน „,v…ˆ ตร.ม.

(5.5) ข้ อมูลรายละเอียดของผู้เช่ า จําแนกตามประเภทธุรกิจ (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
และนับรวมพืน. ทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่ าเช่ าให้ แก่ กองทรั สต์ ตาม
สัญญาตกลงกระทําการ เมือกองทรั สต์ เข้ าลงทุนครั ง. แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1
ก.ย. 2558)
พืน. ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนพืน. ทีเช่ าจําแนก
ตามประเภทธุรกิจต่ อ
พืน. ทีเช่ ารวม
(ร้ อยละ)

อสังหาริ มทรัพย์

3,392*

15.65

สือสารและโทรคมนาคม

3,366

15.53

หน่วยงานภาครัฐ

2,787

12.86

พลังงาน

1,900

8.77

ประเภทผู้เช่ าพืน. ที
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ประเภทผู้เช่ าพืน. ที

พืน. ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนพืน. ทีเช่ าจําแนก
ตามประเภทธุรกิจต่ อ
พืน. ทีเช่ ารวม
(ร้ อยละ)

504
384
2,775
15,108

2.33
1.77
12.80
69.71

สือโฆษณา
สินค้ าอุปโภคบริ โภค
อืนๆ
รวมพืน. ทีให้ เช่ า

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: *พืน# ทีดังกล่าวเป็ นพืน# ทีชัน# ที 21 – 24 ของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับแต่วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา)
ทังนี
# # ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง# แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
สัญ ญาเช่ า ภายในเดื อ น ส.ค. 2561 โดยหากล่ า ช้ า กว่ า ช่ ว งเวลาดัง กล่า ว ช่ ว งเวลาสิ น# สุด สัญ ญาเช่ า จะ
เปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน โดย ณ วันที „… ก.ค. vwwx พืน# ทีตามร่ างสัญญาตกลงกระทําการมีจํานวน
„,†‡v ตร.ม. มีผ้ เู ช่าทีตกลงทําสัญญาจองพื #นทีเช่าในส่วนดังกล่าว จํานวน wvˆ ตร.ม. ทําให้ คงเหลือพื #นทีทียัง
ไม่มีผ้ เู ช่า จํานวน „,v…ˆ ตร.ม.

(2)

ข้ อมูลโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์เป็ นโครงการอาคารสํานักงาน ตังอยู
# ่บน ถนนบางนา-ตราดซึงถือเป็ น
พื #นทีศูนย์กลางด้ านโลจิสติกส์ ศูนย์แสดงสินค้ า และการคมนาคม โดยอาคารดังกล่าวดําเนินการเป็ นอาคาร
สํานักงานให้ เช่าทีพัฒนาตามความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit) จํานวน 7 ชัน# เปิ ดดําเนินการในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
1) ข้ อมูลทัวไปของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
รายละเอียดทรัพย์ สนิ
ผู้ขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ทีดิน

สิทธิการเช่าในทีดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันจดทะเบียนการเช่าโครงการ บาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยทีดินดังกล่าวมีเนื #อที 1-1-59.6 ไร่* ซึงเป็ นพื #นทีส่วน
หนึงของทีดินโฉนดเลขที 133775 ตังอยู
# ่ ที 333, 333/1-8 หมูท่ ี 13 ตําบลบางแก้ ว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
*เนื #อทีดินดังกล่าวเป็ นเนื #อทีทีปรากฏตามโฉนดทีดิน เนื #อทีดินทีแท้ จริ งอาจน้ อยกว่า
เนื #อทีดินดังกล่าวขึ #นอยู่กับผลการรังวัดในขณะทีกองทรั สต์รับโอนกรรมสิทธิZ ทีดิน
ดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีทีดินมีจํานวนแตกต่างจาก
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ
เนื #อทีดินในโฉนดทีดิน ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ซึงดับบลิว
เอชเอ คอร์ ป อเรชัน จะจัด ให้ มี ก ารรั ง วัด เนื อ# ที ดิ น ดัง กล่า วให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นที
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ
พืน. ที
พื #นทีอาคาร (Gross Floor Area) 9,875 ตร.ม. (ตามใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง
อาคารและ อาคาร หรื อรื อ# ถอนอาคาร (แบบอ.1))
พืน. ทีเช่ า
พื #นทีเช่า (Leasable Area) 8,578 ตร.ม.
สิงปลูก
สร้ าง

• อาคารสํานักงาน โดยอาคารดังกล่าวดําเนินการเป็ นอาคารสํานักงานให้ เช่าที
พัฒนาตามความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit) จํานวน 7 ชัน#
• สิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและอาคาร เครื องมือ
อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ อืนทีเกียวข้ อง

จํานวน
พืน. ทีจอด
รถรองรับ

89 คัน*

ลักษณะ
การเข้ า
ลงทุนของ
กองทรัสต์

กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนโดยการเข้ าทําสัญญากับ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ น
เจ้ าของทีดินและอาคารในโครงการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี #
• ลงทุนในสิทธิการเช่าทีดิน ซึงมีเนื #อทีประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 59.6 ตารางวา (โดย
สิทธิการเช่าทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนจะเป็ นเพียงส่วนหนึงของโฉนดทีดิน ซึงมีเนื #อ
ทีดินตามโฉนดประมาณ 6 ไร่ 32 ตารางวา)
• ลงทุนในกรรมสิทธิZอาคารสํานักงานบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จํานวน 7 ชัน#
ขนาดพื #นทีเช่ารวม ประมาณ 8,578 ตร.ม.
• ลงทุนในกรรมสิทธิZสงปลู
ิ กสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและ
อาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ อง

พืน. ทีแบ่ งตามสัดส่ วนของพืน. ทีใช้ สอย
พืน. ที

พืน. ที (ตร.ม.)

ร้ อยละของพืน. ที
ใช้ สอย

พื #นทีสํานักงานให้ เช่า

8,578

87.00

รวมพืน. ทีให้ เช่ าทัง. หมด

8,578

87.00
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รายละเอียดทรัพย์ สนิ
พืน. ทีใช้ สอยทัง. หมด

9,875
(ตา ม ใ บ อ นุ ญ า ต ก่ อ สร้ า ง
ดัด แปลงอาคาร หรื อ รื อ# ถอน
อาคาร (แบบ อ.1))

อายุอาคาร เปิ ดดําเนินการวันที 19 พฤศจิกายน 2557 อายุอาคารประมาณ 8 เดือน (ข้ อมูล ณ
31 ก.ค. 2558)
หมายเหตุ: ข้ อมูล ณ วันที 31 กรกฎาคม 2558
* ปั จจุบัน พืน# ที จอดรถยนต์ ข องโครงการอยู่ในพืน# ทีด้ า นหลังอาคาร ทัง# นี # ในช่ว งของการก่อสร้ างโครงการอาคาร
สํานักงาน (Office Farm) บนพื #นทีด้ านหลังอาคาร ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะเข้ าทําสัญญาตกลงกระทําการกับ
กองทรัสต์ เพือรั บรองการทําหน้ าทีในการจัดหาพื #นทีจอดรถยนต์ให้ กับผู้เช่าของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตามความเหมาะสมและเพียงพอ

2) ตารางสรุ ปรายละเอียด ทีดินซึงเป็ นทีตัง. ของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ลําดับ

โฉนด
เลขที

เจ้ าของกรรมสิทธิ@

เนือ. ทีดินตาม
โฉนด
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

เนือ. ทีดินที
กองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุน
(ไร่ -งาน-ตารางวา)

1.

133775

ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน

รวม

6-0-32

1-1-59.6

6-0-32

1-1-59.6*

*เนือ# ทีดินดังกล่าวเป็ นเนื อ# ทีทีปรากฏตามโฉนดทีดิน เนือ# ทีดินทีแท้ จริ งอาจน้ อยกว่าเนือ# ทีดินดังกล่าวขึน# อยู่กับผลการ
รังวัดในขณะทีกองทรัสต์รับโอนกรรมสิทธิZทีดินดังกล่าว (โปรดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการกรณีทีดินมีจํานวน
แตกต่างจากเนื #อทีดินในโฉนดทีดิน ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
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3) รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุน
ระบบ
สาธารณูปโภค
ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า

รายละเอียด
• หม้ อแปลงไฟฟ้ า จํานวน 1 เครื อง (ขนาด 1,250 KVA)
• Main Distribution Board จํานวน 1 เครื อง (ขนาด 22 KVA)
• Distribution Board จํานวน 7 เครื อง (ขนาด 400/370 Volt ต่อยูนติ )

ระบบสุขาภิบาล

• ระบบนํ +าประปา ประกอบด้ วยถังนํ +าบริเวณชันดาดฟ้
+
า และระบบ
ระบายนํ +า

ระบบปรับอากาศ

• ระบบเครื องปรับอากาศเป็ นแบบระบบ Split-Type

ระบบป้องกันอัคคีภยั

• ความจุของนํ +าทีใช้ ดบั เพลิงได้
• ตู้ดบั เพลิงกระจายอยูบ่ ริเวณสํานักงานทุกชัน+
• หัวกระจายนํ +าดับเพลิง (Sprinkler)
• เครื องตรวจจับความร้ อน (Heat Detector)
• เครื องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตัง+
• ระบบ Alarm ส่งเสียงสัญญาณฉุกเฉิน โดยมีระฆัง

ระบบดูแลรักษา
ความปลอดภัย

• ระบบโทรทัศน์กล้ องวงจรปิ ด (Closed Circuit Television : CCTV)

ระบบโทรศัพท์

• โทรศัพท์ระบบ Digital Type

ระบบลิฟท์

• ลิฟท์จํานวน 3 เครื อง ประกอบด้ วย ลิฟท์โดยสารจํานวน 2 เครื อง
ลิฟท์บริ การจํานวน 1 เครื อง

4) รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ ทีเกียวข้ องของทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ า
ลงทุน
ทีตัง:# ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ระยะทางโดยประมาณ:
-

ศูนย์การค้ าเมกาบางนา

1.1 กิโลเมตร

-

ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลซิตี # บางนา

7.0 กิโลเมตร

-

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา10.7 กิโลเมตร

-

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

17.1 กิโลเมตร

แผนทีแสดงทีตัง. โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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ภาพแสดงรายละเอียดโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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5) ผลการดําเนินงานและข้ อมูลของผู้เช่ าพืน. ทีก่ อนทีจะมีการลงทุนโดยกองทรัสต์
(5.1) สรุ ปสถานะอัตราการเช่ าพืน. ทีสําหรับผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญา
จองพืน. ทีเช่ า และอัตราการเช่ าพืน. ทีจําแนกตามประเภทพืน. ทีเช่ า (ข้ อมูล ณ วันที 31
ก.ค. 2558 รวมพื น. ที ที ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น ตกลงชํ า ระค่ าเช่ า แทนให้ แ ก่
กองทรัสต์ )
สรุ ปสถานะอัตราการเช่ าพืน. ที
อัตราการเช่าพื #นทีสําหรับผู้เช่าทีลงนามในสัญญาเช่าและลงนามใน
สัญญาจองพื #นทีเช่า (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
อัตราการเช่าพื #นจากการที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่า
เช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่มีผ้ เู ช่า
อัตราการเช่ าพืน. ทีรวม
อัตราการเช่ าพืน. สําหรับพืน. ทีว่ าง

(ร้ อยละ)
69.95
30.05
100.0
0.0

อัตราการเช่ าพืน. ทีสําหรั บผู้เช่ าทีลงนามในสัญญาเช่ าและลงนามในสัญญาจองพืน. ที
เช่ า โดยจําแนกตามประเภทพืน. ทีเช่ า

พื #นทีเช่ารวม (ตร.ม.)

พืน. ทีเช่ า

อัตราการเช่ าพืน. ที (ร้ อยละ)

8,578

ปี พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2558
(ตัง. แต่ วนั ที 27 มิ.ย. 2557 (ณ วันที 31 ก.ค. 2558)
ถึง 31 ธ.ค. 2557)
69.95
69.95

หมายเหตุ: * อัตราการเช่าพื #นทีคํานวณจากสัดส่วนระหว่างพื #นทีเช่าทีมีผ้ เู ช่าตลอดปี และพื #นทีปล่อยเช่าทังหมด
#

(5.2) ผลการดําเนินงาน (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค. 2558)
ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2558

(ตัง. แต่ วนั ที 19 พ.ย.
57 ถึง 31 ธ.ค. 57)

(ตัง. แต่ วนั ที 1 ม.ค.
58 ถึง 31 ก.ค. 58)

รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ

4.50

10.50

รายได้ รวม

4.50

10.50

ต้ นทุนในการดําเนินงาน

0.17

0.29

กําไรจากการดําเนินงาน (ก่ อน
ดอกเบีย. ภาษี ค่ าเสือมราคาและค่ า
ตัดจําหน่ าย)

4.33

10.21

(หน่ วย ล้ านบาท)

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ: * โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เปิ ดดําเนินการเดือนพฤศจิกายน ปี 2557

(5.3) ข้ อมูลของพืน. ทีเช่ าของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง. แรก เกียวกับวันสิน. สุด
ระยะเวลาการเช่ าของผู้เช่ าตามสัญญา (ข้ อมูล ณ 31 ก.ค. 2558) และนั บรวมพืน. ทีที
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่ าเช่ าให้ แก่ กองทรัสต์ ตามสัญญาตกลงกระทํา
การ เมือกองทรัสต์ เข้ าลงทุนครัง. แรก (โดยมีสมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
วันที 30 มิถุนายน 2558 โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผ้ ูเช่าหลักคือ บริ ษัท ฮิตาชิ
เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเช่าพื #นทีโดยประมาณ 6,000 ตร.ม. คิดเป็ นร้ อยละ 69.95 ของ
พื #นทีเช่าทัง# หมด เป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยสัญญาเช่ามีกําหนดสิ #นสุด ณ วันที 30 กันยายน
2567
สําหรับพื #นทีเช่าทีเหลือประมาณ 2,578 ตร.ม.คิดเป็ นร้ อยละ 30.05 ของพื #นทีเช่าทังหมด
#
หาก
วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนยังไม่มีผ้ ูเช่าพื #นทีดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่มีผ้ ูเช่าเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตังแต่
# วนั ทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี
# #
คาดการณ์ ว่ากองทรัสต์จะสามารถเข้ าลงทุนครัง# แรกได้ ภายในเดือน ก.ย. 2558 และสิ #นสุด
หน้ าทีการชําระค่าเช่าภายในเดือน ส.ค. 2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลาดังกล่าว ช่วงเวลา
สิ #นสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน
(5.4) ข้ อมูลผู้เช่ าพืน. ทีของทรั พย์ สิน ทีกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุ น ครั ง. แรก (ข้ อมูล ณ วัน ที 31
ก.ค. 2558) และนั บรวมพืน. ทีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่ าเช่ าให้ แก่
กองทรั ส ต์ ต ามสั ญ ญาตกลงกระทํ า การ เมื อกองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุ น ครั .ง แรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)

บริษัท
บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
รวม

พืน. ทีเช่ า
โดยประมาณ
(ตารางเมตร)

ร้ อยละของ
พืน. ทีให้ เช่ า

วันทีสัญญาเช่ า
สิน. สุดลง
(เดือน/พ.ศ.)

6,000

69.95

ก.ย. 2567

2,578*

30.05

ส.ค. 2561

8,578

100.00

ทีมา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
หมายเหตุ: พื #นทีดินดังกล่าวเป็ นพื #นทีในชันที
# 5 (บางส่วน) ชัน# 6 และชัน# 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ คิดเป็ นพื #นทีรวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึงอยู่ระหว่างการติดต่อหาผู้เช่า หากวันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนยังไม่มีผ้ เู ช่าพื #นทีดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่
มีผ้ ูเช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลา „ ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน (โปรดพิจารณารายละเอียดใน
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ส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี
# # ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรั สต์จะสามารถเข้ าลงทุน
ครัง# แรกได้ ภายในเดือน ส.ค. 2558 และสิ #นสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ก.ย. 2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลา
ดังกล่าว ช่วงเวลาสิ #นสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน

(5.5) ข้ อมูลรายละเอียดของผู้เช่ าพืน. ทีจําแนกตามประเภทธุ รกิจ (ข้ อมูล ณ วันที 31 ก.ค.
2558) และนั บ รวมพื น. ที ที ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น ตกลงชํา ระค่ า เช่ า ให้ แ ก่
กองทรั ส ต์ ต ามสั ญ ญาตกลงกระทํ า การ เมื อกองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุ น ครั .ง แรก (โดยมี
สมมติฐาน ณ วันที 1 ก.ย. 2558)
ประเภทผู้เช่ าพืน. ที

พืน. ทีเช่ าโดยประมาณ
(ตารางเมตร)

สัดส่ วนพืน. ทีเช่ าจําแนก
ตามประเภทธุรกิจต่ อ
พืน. ทีเช่ ารวม (ร้ อยละ)

อุปโภคบริ โภค

6,000

69.95

อสังหาริ มทรัพย์

2,578*

30.05

รวมพืน. ทีให้ เช่ า

8,578

100.00

ทีมา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
หมายเหตุ: *พื #นทีดินดังกล่าวเป็ นพื #นทีในชันที
# 5 (บางส่วน) ชัน# 6 และชัน# 7 ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ คิดเป็ นพื #นทีรวมประมาณ 2,578 ตารางเมตร ซึงอยู่ระหว่างการติดต่อหาผู้เช่า หากวันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนยังไม่มีผ้ เู ช่าพื #นทีดังกล่าวจากกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีทียังไม่
มีผ้ ูเช่า ให้ แก่กองทรัสต์แทนเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ทีกองทรั สต์เข้ าลงทุน(โปรดพิจารณารายละเอียดใน
ส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา) ทังนี
# # ทางบริ ษัทฯ คาดการณ์ ว่ากองทรั สต์จะสามารถเข้ าลงทุน
ครัง# แรกได้ ภายในเดือน ส.ค. 2558 และสิ #นสุดสัญญาเช่าภายในเดือน ก.ย. 2561 โดยหากล่าช้ ากว่าช่วงเวลา
ดังกล่าว ช่วงเวลาสิ #นสุดสัญญาเช่าจะเปลียนแปลงโดยสอดคล้ องกัน
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2.2 รายละเอียดของทรัพย์ สนิ หลักทีลงทุน
ทีดิน และอาคารสํานักงาน ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนประกอบด้ วยอาคารจํานวนทังสิ
# #น 2 หลัง คิดเป็ นพื #นทีใช้ สอย
(Gross Floor Area) รวมจํานวนทังสิ
# #นประมาณ 52,765 ตร.ม. และพื #นทีเช่า (Leasable Area) รวมจํานวนทังสิ
# #น
ประมาณ 30,251 ตร.ม. อันประกอบด้ วย
• โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กรรมสิทธิZ ในทีดินและอาคารสํานักงาน (Freehold) จํานวน 1 หลัง สูง 30 ชัน# ตังอยู
# ่บนถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตังอยู
# ่บนทีดินซึงมีเอกสารสิทธิZ จํานวน 3 ไร่ 1 งาน 45.5
ตารางวา คิดเป็ นพื #นทีใช้ สอยรวม (Gross Floor Area) ประมาณ 42,905 ตร.ม. และพื #นทีเช่า (Leasable
Area) ประมาณ 21,673 ตร.ม. และกรรมสิทธ์ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สนิ อืนๆ อันเป็ นส่วนควบของทีดินและ
อาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ อง
ทังนี
# # พื #นทีเช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง
21,189 ตร.ม. ถึง 21,673 ตร.ม. หากมีการเปลียนแปลงพื #นทีตามรูปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีทีมีความ
ต้ องการเช่าพื #นทีจากผู้เช่ารายย่อยจํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพืน# ทีในรู ปแบบ MultiTenant เพิมเติม อันเป็ นผลทําให้ พื #นทีเช่ารวมลดลงตํากว่า 21,673 ตร.ม. อย่างไรก็ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของ
การปล่อยเช่าในรูปแบบ Multi-Tenant จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพื #นทีขนาดใหญ่ อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการ
ของโครงการมีแนวโน้ มดีขึ #น
เนืองจากพื #นทีบางส่วนของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีไม่มีผ้ เู ช่า ยังไม่มีการตกแต่ง
หรื อจัดแบ่งพื #นทีดังกล่าว ในการจัดหาประโยชน์จากพื #นทีว่างดังกล่าว กองทรัสต์มีความจําเป็ นต้ องตกแต่ง
หรื อจัดแบ่งพื #นทีเพือนําออกหาประโยชน์หรื อให้ เช่า โดยกองทรัสต์จะกู้ยืมเงินมาดําเนินการตกแต่งและจัดแบ่ง
ดังกล่าว
• โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
สิทธิการเช่าในทีดินเป็ นระยะเวลา 30 ปี (Leasehold) และกรรมสิทธิZในอาคารสํานักงานให้ เช่าทีพัฒนาตาม
ความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit) (Freehold) จํานวน 1 หลัง สูง 7 ชัน# ตังอยู
# บ่ นถนนบางนา-ตราด กม.7
ตําบลบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสิทธิ การเช่าทีดินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนมีเนื #อที
ประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 59.6 ตารางวา (โดยสิทธิการเช่าทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนเป็ นเพียงส่วนหนึงของโฉนด
ทีดิน1 ซึงมีเนื #อทีดินตามโฉนดประมาณ 6 ไร่ 32 ตารางวา) คิดเป็ นพื #นทีใช้ สอยรวม (Gross Floor Area)
ประมาณ 9,875 ตร.ม. (ตามใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ# ถอนอาคาร (แบบอ.1)) และพื #นทีเช่า
1

ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน อาจนําทีดินไปก่อภาระผูกพันหรื อสิทธิอืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพือใช้ เป็ นหลักประกันสําหรั บการจัดหาเงินแหล่งเงินกู้สําหรั บก่อสร้ างอาคาร
สํานักงานเพิมเติมบนพื #นทีด้ านหลังอาคารโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทั #งนี # ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงดําเนินการให้ สิทธิและหน้ าทีต่างๆ ของกองทรั สต์ตามสัญญาเช่าทีดิน
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ยังคงมีผลผูกพันและไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ จากการก่อภาระผูกพันหรื อสิทธิอืนใดในทรัพย์ทีเช่าของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันดังกล่าว
ทั #งนี # ทีปรึกษากฎหมายของกองทรัสต์ได้ ให้ ความเห็นทางกฎหมายว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 569 นั #น ในกรณีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ นําทีดิน
ไปจํานองให้ แก่เจ้ าหนี # และก่อให้ เกิดการโอนกรรมสิทธิZในทีดินดังกล่าวจากการบังคับจํานอง สิทธิของกองทรัสต์ตามทีได้ จดทะเบียนการเช่าในทีดินดังกล่าวไว้ แล้ วย่อมไม่ระงับไป
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(Leasable Area) ประมาณ 8,578 ตร.ม. และกรรมสิทธ์ ในสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบ
ของทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สนิ ทีเกียวข้ อง
ทังนี
# # ภายหลังทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง# แรกในทรัพย์สินหลักดังกล่าว กองทรัสต์โดยทรัสตีจะเข้ าเป็ นเจ้ าของ
กรรมสิทธิZและสิทธิการเช่าในทีดินและกรรมสิทธิZในอาคารสํานักงานและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์สินทีเกียวข้ อง โดยบริ ษัทฯจะแต่งตัง# บริ ษัท
ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จํากัด ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตัง# ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนของโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการอาคารในโครงการเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ตอ่ ไป
2.3 กลยุทธ์ การดําเนินธุรกิจของโครงการ
(1)

กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพย์ สิน
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี น โยบายที จะดํ า เนิ น การบริ ห ารทรั พ ย์ สิน ที กองทรั ส ต์ จ ะเข้ า ลงทุน ครั ง# แรกให้ มี
ประสิทธิภาพเพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการ
ให้ มีนโยบายในการบริ หารทรัพย์สินให้ มีการเติบโตอย่างสมําเสมอและต่อเนืองในระยะยาว รวมไปถึงเพิม
ศักยภาพของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ ลงทุนเพือสร้ างความพึงพอใจแก่ผ้ ูเช่าและสร้ างความมันใจแก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ในการสร้ างผลตอบแทนอย่างมันคงของกองทรัสต์ในระยะยาว
-

สร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับลูกค้ า/ผู้เช่า และติดตามผลการดําเนินการและข้ อเสนอแนะจากผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์แต่งตัง# รวมไปถึงลูกค้ า/ผู้เช่า เพือนําไปปรับปรุ งทรัพย์สินและ/หรื อการ
ให้ บริ การเพือรักษาคุณภาพให้ สงู สุดอยูเ่ สมอ

-

บริ หารจัดการอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับทีเหมาะสมกับลูกค้ าและราคาตลาดเพือดึงดูดผู้เช่ารายใหม่
ตลอดจนการต่ออายุผ้ เู ช่ารายเดิมในอัตราค่าเช่าทีแข่งขันได้ และรักษาอัตราการเช่าให้ อยูใ่ นระดับสูงสูด

-

ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หาร
อสังหาริ มทรั พย์ พร้ อมทัง# ควบคุม และบริ หารค่าใช้ จ่ายในการดํา เนินงานโดยมิให้ ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการให้ บริ การ

-

กํ า หนดกลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายของทรั พ ย์ สิ น ที กองทรั ส ต์ จ ะเข้ า ลงทุน โดยปรั บ เปลียนกลยุท ธ์ ท าง
การตลาด ระดับการบริ หาร และราคาอัตราค่าเช่าให้ เหมาะสมกับความต้ องการของกลุม่ เป้าหมายที
กําหนดดูแลรักษาพื #นทีของทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน เช่น การปรับปรุงพื #นทีสาธารณะและพื #นที
ส่วนกลาง และพื #นทีเฉพาะส่วนให้ เหมาะสมกับการใช้ งานและความต้ องการของลูกค้ า รวมไปถึงการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์ บํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ ดังกล่าวให้ ได้ มาตรฐาน
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(2)

กลยุทธ์ ด้านทําเลทีตัง.
สถานที ตัง# ของอาคารสํ า นัก งานที กองทรั ส ต์ จ ะเข้ า ลงทุน ครั ง# แรกนี # จะพิ จ ารณาจากทํ า เลที ตัง# ที เป็ น
ศูนย์กลางคมนาคมและสิงอํานวยความสะดวกบริ เวณใกล้ เคียงกับโครงการ ซึงสามารถรองรับการเดินทาง
ของผู้ทีทํางานได้ เป็ นอย่างดีและช่วยตอบสนองความต้ องการของผู้เช่า รวมไปถึงส่งเสริ มการดําเนินงาน
ของผู้เช่า ซึงปั จจัยทีกล่าวมาข้ างต้ นถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการเลือกเช่าอาคารสํานักงาน โดยเหตุผลของ
การพิจารณาสถานทีตังโครงการสามารถพิ
#
จารณาจากปั จจัยหลักได้ ดังนี #
o เส้ นทางคมนาคม: ทําเลทีตังโครงการมี
#
เส้ นทางคมนาคมเข้ าถึงได้ สะดวก ตังอยู
# ่ใกล้ ถนนสายหลัก
สามารถเดินทางได้ หลากหลายเส้ นทาง รวมไปถึงความสะดวกต่อการเข้ าถึงระบบสาธารณะทีสําคัญ
อาทิ รถไฟฟ้ ามหานคร รถไฟฟ้ าบีทีเอส และสถานทีคมนาคมทีสําคัญ เช่น ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นต้ น ซึงโครงการทังสองตั
#
งอยู
# บ่ น ถนนวิภาวดี-รังสิต และ ถนนบางนา-ตราด
ซึงเป็ นเส้ น ทางที สามารถเข้ า ถึ ง ศูน ย์ ก ลางระบบขนส่ง มวลชน อาทิ สนามบิ น และระบบขนส่ง
สาธารณะ และถือเป็ นเส้ นทางสายหลักทีสามารถเชือมต่อกับถนนได้ หลากหลายเส้ นทาง
o สิงอํานวยความสะดวก: ทําเลทีตังที
# สามารถตอบรับความต้ องการของผู้ทีทํางานในพื #นทีดังกล่าวใน
การใช้ ชีวิตประจําวัน อาทิ ห้ างสรรพสินค้ า ย่านแหล่งบันเทิง สวนสาธารณะ โดยโครงการทีกองทรัสต์
จะเข้ าลงทุนทังสองโครงการสามารถรองรั
#
บเงือนไขดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี อาทิเช่น โครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสิงอํานวยความสะดวกล้ อมรอบบริ เวณโครงการ ประกอบด้ วย
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลลาดพร้ าว ศูนย์การค้ ายูเนียนมอลล์ สวนสาธารณะจตุจกั ร สถานีขนส่งหมอ
ชิ ต ท่า อากาศยานดอนเมื อ ง เป็ นต้ น ในส่ว นของโครงการบางนา บิส ซิ เ นส คอมเพล็ก ซ์ ก็ ตัง# อยู่
ใกล้ เคียงกับศูนย์ การค้ าเมกาบางนา และอยู่บนเส้ นทางทีสามารถเดิ นทางเข้ าสู่ ห้ างสรรพสินค้ า
เซ็นทรัลซิตี #บางนา ศูนย์การค้ าเทสโก้ โลตัสสาขาบางนา ศูนย์การค้ าโฮมโปรวิลเลจสาขาบางนา ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็ นต้ น ซึงถือเป็ นสิงอํานวยความสะดวกที
สําคัญและครบวงจรแก่ผ้ ทู ีทํางานในพื #นทีดังกล่าวและผู้ทีมาติดต่อ จึงสามารถดึงดูดและรองรับผู้เช่า
ใหม่ในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี
o กลุ่ มลูกค้ าเป้าหมาย: ทําเลทีตัง# มีศักยภาพในการดึงดูดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยหากพิจารณา
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะพบว่าโครงการตังอยู
# ท่ า่ มกลางสํานักงานใหญ่ของ
กลุ่ม ธุรกิ จในอุตสาหกรรมพลัง งาน โทรคมนาคม สือสาร และธนาคาร ซึงมี การขยายธุร กิ จอย่า ง
ต่อเนือง จึงมีความต้ องการพื #นทีสํานักงานเพือรองรับการขยายตัวอยู่เสมอ นอกจากนี # ยังมีบริ ษัททีอยู่
ในกระบวนการสายการผลิต (Supply Chain) ของกลุม่ ธุรกิจดังกล่าว ทีต้ องการโยกย้ ายพื #นทีในการ
ให้ บริ การมาอยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงกันเพือความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ สําหรับโครงการบางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายหลักจะเป็ นกลุม่ บริ ษัทข้ ามชาติ (MNCs) ซึงมาตังฐานการ
#
ผลิตในประเทศไทย และมีต้องการพื #นทีสํานักงานทีอยู่ท่ามกลางศูนย์กระจายสินค้ า ศูนย์การแสดง
สินค้ า และการเดินทางสัญจรสามารถทําได้ สะดวก
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(3)

กลยุทธ์ ทางการตลาด
สําหรับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
# ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย)
จํากัด ซึงเป็ นผู้มีประสบการณ์และความเชียวชาญในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
(Property Manager) เพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการทีดินและอาคารในโครงการและจัดหาผู้สนใจทีจะเช่าพื #นที
ของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บริ ษัทฯ ได้
แต่งตัง# ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ให้ เป็ นผู้บริ หารโครงการดังกล่าว เนืองจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มี
สายสัมพันธ์อนั ดีกบั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทีใช้ บริ การอาคารคลังสินค้ าในพื #นทีดังกล่าว

2.4 จุดเด่ นของทรัพย์ สินหลักทีกองทรัสต์ จะลงทุนครัง. แรก
(1)

อาคารสํานั กงานทีกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุน ครั .งแรกตัง. อยู่ในทําเลทีมีศักยภาพ มีการคมนาคม
สะดวกและอยู่ใกล้ สถานี รถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟใต้ ดิน (MRT) รวมถึงอยู่ใกล้ ส่วนต่ อขยาย
รถไฟฟ้าในอนาคต
ทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกตังอยู
# ่ในทําเลทีมีศกั ยภาพ ใกล้ เส้ นทางคมนาคมสายหลักและสิง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ส่งผลให้ โครงการสามารถดึงดูดและรองรับผู้เช่าใหม่ในอนาคตได้ เป็ นอย่างดี โดย
ในส่วนของอาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จะอยู่ติดถนนหลักสองสาย คือ ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน โดยอยู่ในทําเลทีมีการคมนาคมสะดวก เนืองจาก อยู่ใกล้ ทางด่วนดินแดงเพียง
ประมาณ 5.8 กิโลเมตร ใกล้ ทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ และใกล้ สถานีรถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) สถานี
จตุจัก ร และรถไฟฟ้ าบีทีเ อส (BTS) สถานีหมอชิ ต ทําให้ สะดวกต่อการเดิ นทางของลูกค้ า ผู้เช่ าพืน# ที
สํ า นั ก งาน นอกจากนี # อาคารยั ง ตั ง# อยู่ ใ กล้ สิ งอํ า นวยความสะดวก และสถานที สํ า คั ญ อั น ได้ แก่
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลลาดพร้ าว สถานีขนส่งหมอชิต สวนสาธารณะจตุจกั ร และอยู่ห่างจากท่าอากาศ
ยานดอนเมืองเป็ นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร นอกจากนี # ตามแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม (ปี
พ.ศ.2554-2558) ภาครัฐมีแผนทีจะพัฒนาโครงการเส้ นทางรถไฟฟ้ าให้ ครอบคลุมเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล โดยอาคารสํานักงานเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตังอยู
# ่ใกล้ จุดทีเป็ นส่วนต่อขยาย
โครงการเส้ นทางรถไฟฟ้ าทีสําคัญ อันได้ แก่ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ าสายสีเขียวเข้ ม เส้ นทางจากสถานีหมอ
ชิต-ลําลูกกา และ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้ าสายสีแดงเข้ ม เส้ นทางจากสถานีบางซือ-รังสิต ซึงทําให้ การเดินทาง
ของลูกค้ าผู้เช่าพื #นทีสํานักงานสะดวกยิงขึ #น และทําให้ ทําเลดังกล่าวมีโอกาสเจริ ญเติบโตขึ #นในอนาคต โดย
ตามแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคม คาดการณ์ว่ารถไฟฟ้ าสายสีเขียวเข้ ม จะแล้ วเสร็ จในปี 2562 และ
รถไฟฟ้ าสายสีแดงเข้ ม คาดการณ์ว่าจะแล้ วเสร็ จในปี 2561 (ทีมา: แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม ปี
พ.ศ.2554-2558)

(2)

อาคารสํานักงานทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง. แรกเป็ นอาคารสํานักงานสภาพใหม่ คุณภาพสูง
อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีอายุอาคารประมาณ 1-2 ปี โดยก่อสร้ างเสร็ จและเปิ ดใช้
อาคารในปี 2557 โดยเป็ นอาคารสํานักงานทีมีความสวยงาม มีมาตรฐานการก่อสร้ างเทียบเท่าอาคาร
สํานักงานเกรดพรี เมียม โดยมีค วามสูงของเพดานบริ เวณพืน# ทีสํา นักงาน 2.90 เมตร ซึงสูงกว่าเกณฑ์

ส่วนที 2 หน้ า 51

กําหนดของอาคารสํานักงานเกรดเอ กล่าวคือ 2.70 เมตร (ทีมา: รายงานวิจยั ตลาดอาคารสํานักงาน บริ ษัท
ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด) มีการแบ่งส่วนลิฟท์เป็ นโซนสูงและโซนตําและแบ่งส่วนลิฟท์ขน
ของ ซึงช่วยลดระยะเวลาในการรอลิฟท์ มีระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) ซึงเป็ น
ระบบปรับอากาศทีมีจุดเด่นในการประหยัดพลังงานให้ แก่ผ้ ใู ช้ สํานักงาน และมีการใช้ ผ้ บู ริ หารอาคารเป็ น
บริ ษัท ซีบีอาร์ อี (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัททีมีชือเสียงได้ รับการยอมรับจากตลาดอสังหาริ มทรัพย์
โดยทัวไป นอกจากนี # ยังมีระบบอํานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน อันได้ แก่ ระบบวิศวกรรมไฟฟ้ า ระบบ
สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย ระบบโทรศัพท์ และ
ระบบลิฟท์
อาคารสํานักงานบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีอายุอาคารประมาณ 1-2 ปี โดยก่อสร้ างเสร็ จและเปิ ดใช้
อาคารในปี 2557 ซึงหากเปรี ยบเทียบกับอาคารสํานักงานอืนๆ ในบริ เวณบางนา-ตราด จะสามารถ
พิจารณาได้ วา่ เป็ นอาคารสํานักงานทีมีอายุอาคารค่อนข้ างน้ อยในบริ เวณดังกล่าว โดยเป็ นอาคารสํานักงาน
ก่อสร้ างในรู ปแบบ Built-to-Suit ให้ กับบริ ษัท ฮิ ตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ทัง# นี # ลักษณะอาคาร
สํานักงานรู ปแบบ Built-to-Suit ดังกล่าวนัน# สามารถต่อเติม ดัดแปลง พื #นทีภายในอาคารเพือให้ รองรั บ
ความต้ องการของผู้เช่ารายอืนๆ ทีเข้ ามาเช่าพื #นทีอาคารสํานักงานโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ได้
เช่นกัน โดยชัน# 1 ของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์เหมาะสําหรับทําเป็ นพื #นทีโชว์รูมแสดงสินค้ า
และชันที
# เหลือเหมาะสําหรับใช้ งานเป็ นพื #นทีสํานักงาน
(3)

อาคารสํานั กงานทีกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครั ง. แรกได้ รับความสนใจจากกลุ่มบริ ษัทชัน. นํา ทัง. ใน
ประเทศและต่ างประเทศ
อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีกลุ่มผู้เช่าทีหลากหลายและมีชือเสียงทังในส่
# วนพื #นที
อาคารสํานักงาน และพื #นทีเช่าเชิ งพาณิ ชย์ โดยตัวอย่างกลุ่มผู้เช่าพืน# ที ได้ แก่ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
บริ ษัท อินทัช โฮลดิ #งส์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท พีทีที ไอซีที โซลูชนส์
ั
จํากัด เป็ นต้ น สําหรับในส่วนของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีผ้ เู ช่าทีมีชือเสียง เป็ นผู้เช่าหลัก คือ
บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยทําสัญญาเช่าระยะยาวเป็ นระยะเวลา 10 ปี ซึงช่วยสร้ างความ
แน่นอนของกระแสรายได้ ของอาคาร
ทังนี
# # กลุ่มผู้เช่าทีมีชือเสียงดังกล่าว เป็ นปั จจัยช่วยแสดงความมันใจในเรื องจากคุณภาพมาตรฐานของ
อาคารสํานักงาน และทําเลทีตัง# ทีสามารถตอบสนองความต้ องการได้ เป็ นอย่างดี

(4)

มีการลดความเสียงของผลตอบแทนผ่ านการรั บประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรั พย์ สินที
กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง. แรก
เพือสร้ างความมันใจให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงรับประกันกําไร
จากการดําเนินงานของทรั พย์ สินทีกองทรั สต์ จะเข้ าลงทุนครัง# แรก ให้ แก่กองทรัสต์เป็ นระยะเวลา 9 ปี
สําหรับอาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และระยะเวลา 6 ปี สําหรับอาคารบางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ นับตัง# แต่วันทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุนครั ง# แรก (รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ป
ส่วนที 2 หน้ า 52

สาระสําคัญของสัญญา) โดยการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
ครัง# แรกข้ างต้ น จะช่วยเพิมความมันใจของกระแสผลกําไรของอาคารให้ แก่นกั ลงทุน
(5)

แนวโน้ มการเติบโตอย่ างต่ อเนืองของธุรกิจให้ เช่ าพืน. ทีอาคารสํานักงาน
ความต้ องการพื #นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าในเขตกรุ งเทพมหานครปรับตัวสูงขึ #นในปี พ.ศ. 2557 โดยพื #นที
อาคารสํานักงานได้ ถูกเช่าไปแล้ วราว 4,185,023 ตารางเมตร เพิมขึน# จากช่วงเดียวกันของปี ทีผ่านมา
ประมาณร้ อยละ 3.1 ในขณะทีพบว่ามีอปุ ทานอยูท่ ีประมาณ อยูท่ ีประมาณ 4,575,188 ตารางเมตร เพิมขึ #น
เมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ร้ อยละ 2.4 กล่าวคือ อุปทานมีการปรับตัวในอัตราทีช้ ากว่าอุปสงค์ ส่งผลให้ อตั รา
การเช่าพื #นทีสํานักงานของกรุ งเทพฯ ณ ปั จจุบนั อยู่ทีร้ อยละ 91.5 สูงทีสุดในรอบหลายปี ทีผ่านมา ทังนี
# #
เนืองจากบริ ษัทต่างชาติหลายแห่งได้ เลือกประเทศไทยเป็ นฐานสําหรับการตังสํ
# านักงานใหญ่ เนืองจาก
ประเทศไทยมีสิงอํานวยความสะดวกทีครบครันในการดํารงชีวิตสําหรับชาวต่างชาติ ค่าครองชีพทีไม่สงู
จนเกินไป และราคาเช่าพื #นทีอาคารสํานักงานมีอตั ราทีไม่สงู มากเมือเปรี ยบเทียบกับเมืองอืนๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน# โอกาสในการเติบโตของธุรกิจให้ เช่าพื #นทีสํานักงาน ทังในแง่
#
อตั ราการเช่าใน
ระดับสูงและการเติบโตของอัตราค่าเช่าไปเทียบเท่ากับระดับภูมิภาค จึงมีความเป็ นไปได้ อย่างต่อเนือง
โดยหากพิจารณาอัตราการใช้ พื #นทีอาคารสํานักงานในบริ เวณพหลโยธินและวิภาวดี-รังสิต โดยเฉพาะใน
กลุ่มอาคารสํานักงานเกรดเอ พบว่ามีอตั ราการใช้ พื #นทีสูงถึงราวร้ อยละ 96.7 ซึงสูงกว่าอัตราเฉลียของ
กรุ งเทพฯ อันเป็ นปั จจัยทีแสดงถึงความต้ องการพื #นทีสํานักงานในบริ เวณดังกล่าวทีเพิมขึ #นอย่างต่อเนือง
เนืองจากพืน# ทีอยู่ในจุดศูนย์กลางการคมนาคม และส่วนต่อขยายของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะใน
อนาคต (ทีมา: รายงานวิจยั ตลาดอาคารสํานักงาน บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด)

(6)

โอกาสในการปรับตัวเพิมขึน. ของมูลค่ าทรัพย์ สินทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง. แรกมีสูง
การลงทุน ในโครงการอาคารเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิเ นส คอมเพล็ก ซ์ เป็ นการลงทุน ในกรรมสิท ธิZ ใ น
ทรัพย์สิน ซึงรวมถึงกรรมสิทธิZ ในทีดินพื #นทีรวมกว่า 3-1-45.5 ไร่ บนถนนวิภาวดีรังสิตและใกล้ กับสถานี
รถไฟฟ้ ามหานคร (MRT) สถานีจตุจกั ร และรถไฟฟ้ าบีทีเอส (BTS) สถานีหมอชิต ซึงเป็ นทีดินทีมีศกั ยภาพ
และอยูใ่ นทําเลทีดี ส่งผลให้ มีโอกาสค่อนข้ างสูงทีมูลค่าทีดินของโครงการอาคารอาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกจะปรับตัวเพิมขึ #นในอนาคต ซึงในอนาคตหากราคา
อสังหาริ มทรัพย์ปรับตัวเพิมขึ #น บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้ ดลุ ยพินิจในการนําเสนอเพือขออนุมตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
เพื อจํ า หน่า ยอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ดัง กล่า วออกไป ซึ งจะช่ ว ยสร้ างกํ า ไรจากมูล ค่า ที เพิ มขึน# ของทรั พ ย์ สิ น
นอกเหนือจากการหาผลประโยชน์ในรู ปค่าเช่าอย่างเดียว อย่างไรก็ดี การขายทรัพย์สินดังกล่าวขึ #นอยู่กับ
ปั จจัยต่างๆ หลายประการ เช่น กฎหมายทีเกียวข้ อง สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนัน# เป็ นต้ น

(7)

เพิมโอกาสในการสร้ างผลตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยเพิมเติมผ่ านการจําหน่ ายทรัพย์ สิน
นอกจากการลงทุนในทรั พย์สินเพือสร้ างผลตอบแทนทีสมําเสมอจากรายได้ ค่าเช่าแล้ ว บริ ษัทฯ มีความ
ประสงค์ทีจะสร้ างโอกาสให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินทีทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง#
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แรกที มี โ อกาสเพิ มมูล ค่า ในอนาคตจากหลายปั จ จัย เช่ น การปรั บ ตัว ขึน# ของราคาที ดิ น และ/หรื อ ผล
ประกอบการทีดีขึ #นของอุตสาหกรรมอาคารสํานักงานให้ เช่า โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประมูลขายทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกในทุกๆ รอบ 5 ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ได้ ลงทุน (โปรดพิจารณาส่วนที 2 ข้ อ
4.4 การประมูลทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก)
เนืองจากทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกรวมถึงกรรมสิทธิZในทีดินในทําเลทีดีบนถนนวิภาวดี-รังสิต
ซึงเป็ นทําเลทีมีศกั ยภาพ มีการคมนาคมสะดวกและอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า (BTS) และรถไฟใต้ ดิน (MRT)
ดังนัน# โอกาสทีมูลค่าทีดินดังกล่าวและมูลค่าโดยรวมของทรั พย์สินทีกองทรั สต์จะเข้ าลงทุนครั ง# แรกจะ
เพิมขึ #นในอนาคตภายใต้ สถานการณ์ปกตินนมี
ั # อยูค่ อ่ นข้ างสูง ซึงการเปิ ดประมูลทรัพย์สินทีกล่าวมาข้ างต้ น
น่าจะช่วยสร้ างโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการได้ รับผลตอบแทนเพิมเติม การแจกจ่ายผลกําไรทีได้ รับ
จากการขายโดยการประมูลดังกล่าวจะเป็ นไปตามเงือนไขสัญญาก่อตังกองทรั
#
สต์ กฎ ระเบียบทีเกียวข้ อง
2.5 การประกันภัยในทรัพย์ สนิ ทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุนครัง. แรก
บริ ษัทฯมีแผนทีจะจัดให้ มีกรมธรรมม์ประกันภัยทีสําคัญเกียวกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง# แรกทังในส่
# วน
กรรมสิทธิZและสิทธิการเช่าอย่างเพียงพอ ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันได้ จดั ให้ มีประกันภัยทีสําคัญไว้ ก่อนการเข้ า
ลงทุนของกองทรัสต์ ประกอบด้ วยประกันภัยดังต่อไปนี #
(1)

โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risk Insurance) โดยบริ ษัท แอกซ่าประกันภัย
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพือประกันความเสียงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 1,194,944,000
บาท ระยะคุ้มครองเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ มตังแต่
# 31 ธันวาคม 2557 จนถึง 31 ธันวาคม 2558 โดย
ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้ชํ าระค่า เบีย# ประกันและเป็ นผู้เ อาประกัน และการประกันภัย ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยบริ ษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้รับประกันภัยหลัก โดยมีบุคคลภายนอกเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ภายใต้ กรมธรรม์ ดังกล่าว ในวงเงิ น
10,000,000 บาท ต่อครัง# และ 30,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(2)

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
การประกันภัยทรัพย์สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risk Insurance) โดยบริ ษัท แอกซ่าประกันภัย
จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับประกันภัยหลักเพือประกันความเสียงภัยในทรัพย์สินในวงเงิน 184,500,000 บาท
ระยะคุ้มครองเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ มตังแต่
# 31 ธันวาคม 2557 จนถึง 31ธันวาคม 2558 โดย ดับบลิว
เอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้ชําระค่าเบี #ยประกัน และ เป็ นผู้เอาประกัน และการประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
บุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) โดยบริ ษัท แอกซ่าประกันภัย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้รับ
ประกันภัยหลัก โดยมีบคุ คลภายนอกเป็ นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ดงั กล่าว ในวงเงิน 50,000,000
บาท ต่อครัง# และ 200,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
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ทังนี
# # ภายหลังกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง# แรก กองทรัสต์จะจัดให้ มีทนุ ประกันสําหรับประกันความเสียงภัยทรัพย์สิน
(All Risk Insurance) ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interuption Insuance) ตลอดระยะเวลาการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว โดย
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์มีแผนทีจะดําเนินการดังต่อไปนี #
(1)

การประกันภัยทรัพย์ สินสําหรับความเสียงทุกประเภท (All Risk Insurance)
ในกรณีทีกรมธรรม์ประกันภัยซึงได้ จดั ทําไว้ ลว่ งหน้ าก่อนการเข้ าลงทุนของกองทรัสต์ยงั ไม่หมดอายุ บริ ษัทฯ
จะดําเนินการให้ กองทรัสต์โดยทรัสตีเป็ นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ดงั กล่าว โดยจากการพิจารณา
ความเพียงพอของกรมธรรม์ประกันภัยต่อการทดแทนมูลค่าสิงปลูกสร้ างของทรัพย์สินในกรณีทีทรัพย์สิน
ดังกล่าวชํารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีจัดทํา
ขึ #นฉบับล่าสุด พบว่า กรมธรรม์ประกันภัยซึงได้ จดั ทําไว้ ลว่ งหน้ าสําหรับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ มี มูล ค่า ตํ ากว่า มูล ค่า สิงปลูก สร้ างทดแทนของทรั พ ย์ สินในกรณี ทีทรั พย์ สิน ดัง กล่าวชํ า รุ ด
เสียหาย (Full Replacement Cost) และกรมธรรม์ประกันภัยซึงได้ จดั ทําไว้ ลว่ งหน้ าสําหรับโครงการบางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสิงปลูกสร้ างทดแทนของทรัพย์สินในกรณีทีทรัพย์สินดังกล่าว
ชํารุ ดเสียหาย (Full Replacement Cost) ดังนัน# เมือกองทรัสต์ เข้ าลงทุนในสินทรั พย์ บริ ษัทฯ จะทํา
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ หรื อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเพิมเติม ดังนี #
วงเงินประกันความ
เสียงภัยในทรัพย์ สนิ
(ตัง. แต่ วนั ที 31 ธ.ค.
2557 จนถึง 31 ธ.ค.
2558)

โครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์
โครงการบางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์

วงเงินประกันความ
เสียงภัยในทรัพย์ สนิ
ทีต้ องจัดทําเพิมเติม
เมือกองทรัสต์ เข้ า
ลงทุนในสินทรัพย์

1,194,944,000

มูลค่ าสิงปลูกสร้ าง
ทดแทนในกรณีที
ทรัพย์ สินดังกล่ าวชํารุ ด
เสียหาย ตามรายงาน
ประเมินของบริษัท
แกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด
1,343,970,000

184,500,000

167,900,000

-

149,026,000

และเมือกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวหมดอายุ บริ ษัทฯจะจัดให้ กองทรัสต์เข้ าทํากรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
ใหม่ให้ ครอบคลุมทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนทังหมด
#
โดยมีวงเงินประกันภัยทีเพียงพอต่อการทดแทน
มูลค่าสิงปลูกสร้ างของทรัพย์สนิ ในกรณีทีทรัพย์สนิ ดังกล่าวชํารุดเสียหาย (Full Replacement Cost) ตามที
ระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินทีจัดทําขึน# ฉบับล่าสุด และให้ กองทรั สต์ โดยทรั สตีเป็ นผู้เอา
ประกันและเป็ นผู้รับผลประโยชน์ ภายใต้ กรมธรรม์ ดังกล่าว ทัง# นีใ# นกรณี ทีมีการกู้ยืม ผู้รับผลประโยชน์
ภายใต้ กรมธรรม์อาจเป็ นธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินผู้ให้ สินเชือแก่กองทรั สต์ ตลอดจนอาจให้
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ธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินผู้ให้ สินเชือแก่กองทรัสต์เป็ นผู้เอาประกันร่ วมโดยเป็ นไปตามเงือนไขที
กําหนดในสัญญาเงินกู้
(2)

การประกันภัยความรับผิดชอบต่ อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และการประกันภัย
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interuption Insuance)
บริ ษั ทจะดํา เนิ นการให้ มีก ารเข้ า ทํา ประกัน ภัย ความรั บผิ ด ชอบต่อบุค คลภายนอก (Public Liability
Insurance) โดยมีบคุ คลภายนอกเป็ นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ดงั กล่าวเพือประกันความรับผิดของ
กองทรัสต์ในกรณีทีบุคคลภายนอกได้ รับความเสียหายจากทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน อันเป็ นผลให้
กองทรั ส ต์ ต้ อ งรั บ ผิ ดชอบชดใช้ ค่า เสีย หายแก่ บุค คลภายนอกดัง กล่า ว รวมไปถึ งการประกัน ภัย ธุ ร กิ จ
หยุดชะงัก (Business Interuption Insuance) ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน โดยกองทรัสต์โดยทรัสตีเป็ น
ผู้รับผลประโยชน์ภายใต้ กรมธรรม์ดงั กล่าว
สรุปประกันภัยทีเกียวข้ องมีดงั นี #
ประเภทของประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้รับประโยชน์

ผู้รับผิดชอบค่ าเบีย.
ประกัน

ประกันความเสียงภัยใน
ทรัพย์สนิ *

ผู้ให้ ก้ แู ละกองทรัสต์

ผู้ให้ ก้ แู ละกองทรัสต์
(กองทรัสต์ในกรณีที
ไม่มีการกู้ยืม)

กองทรัสต์

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
ระยะความคุ้มครอง 12
เดือน

กองทรัสต์

กองทรัสต์

กองทรัสต์

ประกันภัยความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

กองทรัสต์

บุคคลภายนอก

กองทรัสต์

หมายเหตุ: *ทุนประกันจํานวนไม่ตํากว่าราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยใช้ เกณฑ์ต้นทุนทดแทน (Full Replacement Cost)
ตามทีระบุในรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีจัดทําขึน# ฉบับล่าสุดในขณะทีได้ เข้ าทําสัญญาประกันภัยหรื อในขณะทีมี
การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยนันๆ
#

2.6 สรุ ปสาระสําคัญของรายงานการประเมินและมูลค่ าสูงสุดทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
(1)

ราคาประเมินและมูลค่ าสูงสุดทีกองทรัสต์ จะเข้ าลงทุน
ราคาประเมินนี #จัดทําขึ #นโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ เป็ นราคาประเมินบนทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะ
เข้ าลงทุนครัง# แรก โดยประเมินมูลค่าด้ วยวิธีรายได้ (Income Approach) เป็ นเกณฑ์ในการสรุ ปมูลค่า
ทรัพย์สนิ
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ราคาประเมิน ณ วันทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน และมูลค่าสูงสุดทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในทรัพย์สินโดยรวม
ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สามารถ
สรุปได้ ตามตาราง ดังต่อไปนี #
ทรัพย์ สิน
ประเภท
ทีดินสิง
ปลูกสร้ าง
และงาน
ระบบใน
โครงการ

รูปแบบ
มูลค่ า ราคาประเมินวิธีการรายได้
การลงทุน/ สูงสุดที
(ล้ านบาท)
ประเภท กองทรัสต์
จะเข้ า
ลงทุน*
บริษัท
บริษัท
ทีเอพี
แกรนด์
(ล้ าน
แวลูเอชัน
แอสเซท
บาท)

โครงการ
เอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิส
ซิเนส คอม
เพล็กซ์

กรรมสิทธิZ
ในทีดิน
พร้ อมสิง
ปลูกสร้ าง

โครงการ
บางนา บิส
ซิเนส คอม
เพล็กซ์

สิทธิการ
เช่าทีดิน
และ
กรรมสิทธิZ
ในสิงปลูก
สร้ าง

รวม

ราคาประเมินตาม
วิธีคดิ ต้ นทุนทดแทน
(ล้ านบาท )
บริษัท
ทีเอพี
แวลูเอชัน
จํากัด**

บริษัท
แกรนด์
แอสเซท
แอดไวเซอรี
จํากัด***

จํากัด**

แอดไวเซอรี
จํากัด***

2,110.8

1,965

1,904

1,840

1,855

279.2

266

258

199

193

2,390

2,272

2,162

2,039

2,048

ทีมา: บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด และ บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
หมายเหตุ: * ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ค่าใช้ จา่ ยในการจัดตังกองทรั
#
สต์ และค่าใช้ จา่ ยธุรกรรมต่างๆ
** ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด ณ วันที 7 พฤษภาคม 2558
*** ราคาประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด ณ วันที 30 เมษายน 2558
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(2)

สรุ ปสมมติฐานสําคัญ
1) โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
สมมติฐาน

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด

บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

วิธีการประเมินมูลค่า

วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครัง# แรกในกรรมสิทธิZ
ทรัพย์สิน (Income Approach)

รูปแบบความเป็ นเจ้ าของ

สําหรับทรัพย์สินทีลงทุนในกรรมสิทธิZ

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ การเฉลี ย อั ต ราค่ า เช่ า และค่ า บริ การเฉลี ย
คํ า นวณโดยเฉลี ยถ่ ว งนํ า# หนั ก ตาม คํ า นวณโดยเฉลี ยถ่ ว งนํ า# หนั ก ตาม
อัต ราที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาเช่าและ อัต ราที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาเช่าและ
สัญญาบริ การ และตามมุมมองตลาด สัญญาบริ การ และตามมุมมองตลาด
สํ า หรั บ พื น# ที สํ า นั ก งาน และพื น# ที สํ า หรั บ พื น# ที สํ า นั ก งาน และพื น# ที
ร้ านค้ า โดยกําหนดให้ มีการปรับเพิม ร้ านค้ า โดยกําหนดให้ มีการปรับเพิม
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การทุก 3 ปี ใน
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การตามอัตรา
อัต รา12% สํ า หรั บ พื น# ที สํ า นัก งาน
ตลาด กล่าวคือประมาณ 4% ต่อปี
และใ นอั ต รา 15% สํ า หรั บพื น# ที สําหรับพื #นทีสํานักงาน และประมาณ
ร้ านค้ า
5% ต่อปี สําหรับพื #นทีร้ านค้ า
ทังนี
# # อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย ทังนี
# # อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลีย
ตามสัญญาดังกล่าว ได้ คํานวณรวม
ตามสัญญาดังกล่าว ได้ คํ านวณรวม
หน้ าทีการชําระค่าเช่าพื #นทีสํานักงาน
หน้ าทีการชําระค่าเช่าพื #นทีสํานักงาน
จากดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น
จากดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น
จํ า นวน 2,058,100 บาท ต่ อ เดื อ น จํ า นวน 2,058,100 บาท ต่ อ เดื อ น
สํ า หรั บ พื น# ที ให้ เช่ า จํ า นวน 3,742
สํ า หรั บ พื น# ที ให้ เช่ า จํ า นวน 3,742
ตารางเมตร ( หรื อเที ย บเท่ า กั บ
ตา รางเมตร ( หรื อเที ย บ เท่ า กั บ
ประมาณ 550 บาทต่อตารางเมตรต่อ ประมาณ 550 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เ ดื อ น ) โ ด ย ภ า ย ห ลั ง จ า ก ห ม ด เ ดื อ น ) โ ด ย ภ า ย ห ลั ง จ า ก ห ม ด
ภาระหน้ าที ของดับ บลิ ว เอชเอ คอร์
ภาระหน้ าที ของดับ บลิ ว เอชเอ คอร์
ปอเรชัน ทางผู้ประเมินประมาณการ ปอเรชัน ทางผู้ประเมินประมาณการ
อัตราค่าเช่าและค่า บริ การของผู้เช่า อัต ราค่า เช่า และค่า บริ ก ารของผู้เช่า
รายใหม่ เ ท่ า กั บ อั ต ราที ชํ า ระโดย
รายใหม่ เ ท่ า กั บ อั ต ราที ชํ า ระโดย
ดับบลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน ในเวลา ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน ในเวลา
นัน#
นัน#
พืน. ทีสํานักงาน

อัตราการเช่าพื #นที

พืน. ทีสํานักงาน

อัตราการเช่าพื #นทีในปี ที 1* เท่ากับ อัต ราการเช่ า พื น# ที ในปี ที 1* เท่ า กั บ
ร้ อยละ 65 และปี ที 2* ร้ อยละ 85 ร้ อยละ 65และปี ที 2* ร้ อยละ 90 และ
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สมมติฐาน

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด

บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

และตังแต่
# ปีที 3 เป็ นต้ นไปเท่ากับร้ อย
ละ 95 โดยอัตราการเช่าพืน# ทีตัง# แต่ปี
ที 3 เป็ นไปตามประมาณการอัตรา
การเช่ า พื น# ที ของตลาด โดยมิ ไ ด้
พิจารณาถึงหน้ าทีในการชําระค่าเช่า
และการรั บ ประกั น กํ า ไรจากการ
ดํ า เนิ น การขั น# ตํ าโดยดับ บลิ ว เอชเอ
คอร์ ปอเรชันตามสัญญาตกลงกระทํา
การ

ตัง# แต่ปีที „ เป็ นต้ น ไปเท่ากับร้ อยละ
95 โดยอัตราของการเช่าพื #นทีตังปี
# ที 3
เป็ นไปตามประมาณการอัตราการเช่า
พืน# ทีของตลาด โดยมิไ ด้ พิจารณาถึ ง
หน้ าที ในการชํ า ระค่ า เช่ า และการ
รับประกันกําไรจากการดําเนินการขัน#
ตํ าโดยดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั น
ตามสัญญาตกลงกระทําการ
พืน. ทีร้ านค้ า

พืน. ทีร้ านค้ า

อัต ราการเช่า พื น# ที ในปี ที 1* และปี ที
อัต ราการเช่า พื น# ทีในปี ที 1* และปี ที 2* เท่า กับร้ อยละ 50 และร้ อยละ 80
2* เท่า กับร้ อยละ 50 และร้ อยละ 80 และตังแต่
# ปีที 3 เป็ นต้ นไปเท่ากับร้ อย
และตังแต่
# ปีที 3 เป็ นต้ นไปเท่ากับร้ อย ละ 98
ละ 90
ค่าใช้ จา่ ยสาธารณูปโภคและ
ค่าใช้ จา่ ยประจําอืน

เติบโตด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ
3-5

เติบโตด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ
3–5

ค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซมและดูแล
รักษาทรัพย์สิน

ร้ อยละ 1.50 ของรายได้ รวม

ร้ อยละ 1.50 ของรายได้ รวม

อัตราส่วนลด

ร้ อยละ 9.00

ร้ อยละ 9.50

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

ร้ อยละ 7.00

ร้ อยละ 6.50

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมในเอกสารแนบ 2 สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ของบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด และบริ ษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด
* อัตราการเช่าพื #นทีปี ที … เป็ นอัตราการเช่าในช่วงตังแต่
# เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม 2558 และอัตราการเช่าปี ที 2 ตังแต่
# เดือนมกราคมถึง
เดือนธันวาคม 2559

2) โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
สมมติฐาน

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด

บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

วิธีการประเมินมูลค่า

วิธีคิดลดกระแสเงินสดของทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครัง# แรกในกรรมสิทธิZทรัพย์สิน
(Income Approach)

รูปแบบความเป็ นเจ้ าของ

สําหรับทรัพย์สินทีลงทุนในสิทธิการเช่า
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สมมติฐาน

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด

บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลียคํานวณ
โดยเฉลี ยถ่ ว งนํ า# หนั ก ตามอั ต ราที
กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญา
บริ การ สําหรับพืน# ทีเช่าระยะยาว (10
ปี ) และพื น# ที เช่าระยะสัน# (3 ปี ) ตาม
สัญญา โดยกํ าหนดให้ มีการปรั บเพิม
อัตราค่าเช่าทุก 3 ปี ในอัตรา 10%

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ

ทัง# นี # อัต ราค่า เช่ า และค่ า บริ ก ารเฉลี ย
ตามสัญ ญาดัง กล่ า ว ได้ คํ า นวณรวม
หน้ า ที การชํ า ระค่า เช่า พื น# ที สํ า นัก งาน
จากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํานวน
902,300 บาท ต่อเดือน สําหรับพื #นทีให้
เช่า จํา นวน 2,578 ตารางเมตร (หรื อ
เที ย บเท่า กับ ประมาณ 350 บาทต่ อ
ตารางเมตรต่อเดือน) โดยภายหลังจาก
หมดภาระหน้ าทีของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน ผู้ประเมิ นประมาณการอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่ารายใหม่
เท่า กับ อัต ราที ชํา ระโดยดับ บลิว เอชเอ
คอร์ ปอเรชัน กล่าวคือเท่ากับอัตรา 350
บาท ในปี ที 1 – 3 และ 385 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ในปี ที 4 – 6 ซึง
เป็ นไปตามมุมมองตลาด

อัตราค่าเช่าและค่าบริ การเฉลียคํานวณ
โดยเฉลียถ่วงนํ า# หนักตามอัต ราอ้ างอิ ง
ตามสั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาบริ การ
สําหรั บพืน# ทีเช่าระยะยาว (10 ปี ) และ
พื น# ที เช่ า ระยะสั น# (3 ปี ) ตามสั ญ ญา
โดยกํ าหนดให้ อัต ราการเติ บโตของค่า
เช่าและค่าบริ การเท่ากับ 3.50% ต่อปี
ทัง# นี # อัต ราค่ า เช่า และค่า บริ ก ารเฉลี ย
ตามสัญ ญาดัง กล่ า ว ได้ คํ า นวณรวม
หน้ า ที การชํ า ระค่า เช่า พื น# ที สํ า นัก งาน
จากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํานวน
902,300 บาท ต่อเดือน สําหรับพื #นทีให้
เช่ า จํ า นวน 2,578 ตารางเมตร (หรื อ
เที ย บเท่ า กั บ ประมาณ 350 บาทต่ อ
ตารางเมตรต่อเดือน) โดยภายหลังจาก
หมดภาระหน้ าทีของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน ผู้ประเมินประมาณการอัตรา
ค่าเช่าและค่าบริ การของผู้เช่ารายใหม่
เท่ากับ 320 บาท ในปี ที 1 – 3 และ 355
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ในปี ที 4 –
6 ซึงเป็ นไปตามมุมมองตลาด

อัตราการเช่าพื #นที

อัต ราการเช่ า เต็ มพื น# ที ในช่ว ง 3 ปี แรก
และร้ อยละ 95 ตัง# แต่ ปี ที 4 เป็ นต้ นไป
โดยอั ต ราของการเช่ า พื น# ที ตั ง# ปี ที 4
เป็ นไปตามประมาณการอัต ราการเช่า
พื น# ที ของตลาด โดยมิ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง
หน้ าที ในการชํ า ระค่ า เช่ า และการ
รับประกันกําไรจากการดําเนินการขัน# ตํา
โดยดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั นตาม
สัญญาตกลงกระทําการ

อัต ราการเช่า เต็ ม พื น# ที ในช่ ว ง 3 ปี แรก
และร้ อยละ 95 ตัง# แต่ ปี ที 4 เป็ นต้ น ไป
โดยอั ต ราของการเช่ า พื น# ที ตั ง# ปี ที 4
เป็ นไปตามประมาณการอัตราการเช่า
พื น# ที ของตลาด โดยมิ ไ ด้ พิ จ ารณาถึ ง
หน้ าที ในการชํ า ระค่ า เช่ า และการ
รับประกันกําไรจากการดําเนินการขัน# ตํา
โดยดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั นตาม
สัญญาตกลงกระทําการ

ค่าใช้ จา่ ยสาธารณูปโภค และ
ค่าใช้ จา่ ยประจําอืน

เติบโตด้ วยอัตราการเติบโต ร้ อยละ 3

เติบโตด้ วยอัตราการเติบโตร้ อยละ 3

ค่าใช้ จา่ ยในการซ่อมแซมและ

ร้ อยละ 1.50 ของรายได้ รวม

ร้ อยละ 1.50 ของรายได้ รวม
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สมมติฐาน

บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด

บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท
แอดไวเซอรี จํากัด

ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ค่าใช้ จา่ ยในการรื อ# ถอน ใน
กรณีทีต้ องมีการรื อ# ถอนสิง
ปลูกสร้ างทังหมดออกจาก
#
ทีดิน

พิจารณาว่าไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยเพิมเติม เนืองจากคาดการณ์ว่ามูลค่าซากอาคารจะคุ้มค่า
ค่าใช้ จา่ ยในการรื อ# ถอนอาคาร

อัตราส่วนลด

ร้ อยละ 11.00

ร้ อยละ 11.00

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมในเอกสารแนบ 2 สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรั พย์ สิน
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ของบริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด และบริ ษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด

ทังนี
# # ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงิน ได้ ตรวจสอบสมมติฐานหลักของผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที
ใช้ ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีทรัสต์จะเข้ าลงทุนแล้ ว เห็นว่าการประเมินด้ วยวิธีการรายได้ มีความ
เหมาะสม เนื องจากทรั พ ย์ สิน หลักเป็ นทรั พ ย์ สิน ที ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ จากการให้ เ ช่ า พื น# ที ซึงเป็ นการใช้
ประโยชน์สงู สุดของสินทรัพย์แล้ ว โดยบริ ษัทผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินไม่พบสิงทีเป็ นเหตุ
ให้ เชือได้ วา่ สมมติฐานหลักในการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลโดยเหตุผลประกอบการพิจารณา
ครอบคลุมถึงการพิจารณาจากแนวโน้ มของธุรกิจให้ เช่าพื #นทีอาคารสํานักงานในภาพรวมและในบริ เวณทีตัง#
ของสินทรัพย์ ซึงมีอตั ราการเช่าพื #นทีสําหรับอาคารสํานักงาน ในบริ เวณถนนพหลโยธิ นและวิภาวดี โดย
พิจารณาจากอาคารทีสามารถเทียบเคียงกัน อยู่ในช่วงร้ อยละ 95 – 100 และ ในบริ เวณบางนา โดย
พิจารณาจากอาคารทีสามารถเทียบเคียงกัน อยูใ่ นช่วงร้ อยละ 85.2 – 100.0 (โปรดพิจารณาส่วนที 2 ข้ อ 7
ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุน) ซึงอัตราการเช่า
ตามการประเมินอยูใ่ นช่วงของอัตราตลาดดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการทีเกิดขึ #นจริ งอาจแตกต่างจากสมมติฐานดังกล่าว และความเห็นของทีปรึกษา
ทางการเงิ น และผู้จัด การกองทรั ส ต์ ตัง# อยู่บ นสภาพแวดล้ อ มในการดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ภาวะเศรษฐกิ จ
ตลอดจนภาวะตลาดการเงินในปั จจุบัน ดังนัน# หากมีการเปลียนแปลงใดๆ ในอนาคต ความเห็นของที
ปรึกษาทางการเงินและผู้จดั การกองทรัสต์อาจเปลียนแปลงได้
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2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา
(1)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์ สินหลักทีจะลงทุนครัง. แรก
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
1) สัญญาจะซือ. จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์
หัวข้ อ

รายละเอียด

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ผู้จะซือ.

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (“กองทรั สต์ ”) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอํานาจกระทําแทน

1. คํานิยาม

เว้ นแต่ข้อความหรื อบริ บทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ถ้อยคําที
ระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
การซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จสมบูรณ์

หมายถึง การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินที
ซื อ. ขายให้ แก่ ผ้ ู จะซื อ. ที สํ า นัก งานที ดิ น ที
เกี ยวข้ องตามสัญ ญานี # รวมทัง# การปฏิ บัติ
ตามข้ อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ตามข้ อ 2
ทังนี
# # ภายหลังจากทีคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายได้
ปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5 เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว

โครงการ SJ
Infinite I

หมายถึง อาคารเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์ตงอยู
ั # ่ที 349-349/79 แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร พร้ อมทีดินทีตัง#
อาคาร และสิงปลูกสร้ างบนทีดินดังกล่าว

คํารับรองของผู้จะ หมายถึง คํารับรอง รับประกัน และ/หรื อ คํายืนยันของ
ขาย
ผู้จะขาย ตามทีระบุในสัญญาฉบับนี #
คํารับรองของผู้จะ หมายถึง คํารับรอง รับประกัน และ/หรื อ คํายืนยันของ
ซือ.
ผู้จะซือ. ตามทีระบุในสัญญาฉบับนี #
เงือนไขบังคับ

หมายถึง เงื อนไขบั ง คั บ ก่ อ นสํ า หรั บ การซื อ. ขาย
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ก่ อน

ทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายเสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ามที
ระบุในข้ อ 5

ภาระผูกพัน

หมายถึง การจํานอง ภาระติดพัน การจํานํา ภาระจํา
ยอม สิทธิ ยึดหน่วง รวมถึงสิทธิตามสัญญา
ใดๆ ทีบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือโครงการ
SJ Infinite I

ทรัพย์ สินทีซือ.
ขาย

หมายถึง ที ดิ น อาคาร และสิ งปลู ก สร้ าง โดยมี
รายละเอี ย ดปรากฏตามที กํ า หนดไว้ ใน
สัญญา

วันทีการซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จสมบูรณ์

วัน ที คู่ ส ัญ ญาทั ง# สองฝ่ ายตกลงเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ งเป็ นวั น ที การซื .อ ขาย
ทรั พ ย์ สิ น ทีซื อ. ขายเสร็ จสมบูร ณ์ เกิ ดขึน#
แต่ทงนี
ั # # ต้ องไม่เกิน 60 วันนับแต่วนั ทีจัดตัง#
กองทรัสต์ แล้ วเสร็ จตามกฎหมาย

ราคาซือ. ขาย

หมายถึง มี ค วามหมายตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 3 .1 ของ
สัญญาฉบับนี #

ผู้เช่ ารายย่ อย

หมายถึง ผู้เ ช่ า พื น# ที ภายในอาคาร SJ Infinite I
ภายใต้ สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของ
ผู้เช่ ารายย่ อย

บริษัท เอ็มเจพี

หมายถึง บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด

บมจ. เมเจอร์

หมายถึง บริ ษั ท เมเจอร์ ดี เ วลลอปเม้ นท์ จํ า กั ด
(มหาชน)

บริษัท CBRE

หมายถึง บริ ษั ท ซี บี ริ ช าร์ ด เอลลิ ส (ประเทศไทย)
จํากัด

ทีดินทีจะขาย

หมายถึง ทีดินทีจะขาย รวม 8 โฉนด (โฉนดเลขที
24370, 24369, 5345, 5346, 5347, 5348,
5349 และ 9764) ตังอยู
# ท่ ี แขวงจอมพล เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานครซึงเป็ นส่วนหนึงของ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ทรัพย์ สินทีซือ. ขาย มีเนื #อทีรวมประมาณ 3
ไร่ 1 งาน 45.5 ตารางวา (“เนือ. ที
โดยประมาณ”)
สัญญาธุรกรรม
โครงการบางนา

หมายถึง (1) สัญญาจะซื #อจะขายอาคารและสิงปลูก
สร้ างโครงการบางนา บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์ ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย
(2) สัญ ญาเช่ า ที ดิ น โครงการบางนา บิ ส
ซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่าง ผู้จะซือ.
และผู้จะขาย
(3) สัญ ญาซื อ# ขายอุ ป กรณ์ เฟอร์ นิ เ จอร์
และงานระบบสาธารณู ป โภคของ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย

สัญญาเช่ าและ
หมายถึง สัญญาเช่าในพื #นทีในอาคาร SJ Infinite I
สัญญาบริการของ
และสั ญ ญาใ ห้ บริ ก ารสา ธารณู ป โภค
ผู้เช่ ารายย่ อย
ระหว่าง ผู้จะขาย และผู้เช่ ารายย่ อย และ
สัญ ญาดัง กล่า วยัง คงมี ผ ลใช้ บัง คับ อยู่ใ น
วันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
สัญญาซือ. ขาย
อุปกรณ์ และงาน
ระบบ
สาธารณูปโภคฯ

หมายถึง สัญญาซื #อขายอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และงาน
ระบบสาธารณู ป โภคของโครงการ SJ
Infinite I ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย

สัญญาบริการของ หมายถึง สัญญาที ผู้จะขายมีอ ยู่กับบุค คลภายนอก
ผู้ให้ บริการทัวไป
เพือรับบริ การต่างๆ การรับประกัน และการ
ซ่อมบํารุงของทรัพย์ สินทีซือ. ขาย ตลอดจน
สัญ ญาต่ า งๆ ที เกี ยวข้ องกั บ การบริ ห าร
จัดการทรัพย์ สินทีซือ. ขายระหว่างผู้จะขาย
และบุค คลภายนอก และสัญ ญาดัง กล่า ว
ยังคงมีผลใช้ บงั คับอยู่ ณ วันทีการซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
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สัญญาบริหาร
จัดการอาคาร

หมายถึง (1) สัญญาบริ หารจัดการอาคาร ลงวันที 1
ตุลาคม 2557 ระหว่าง บริ ษัท CBRE
(ในฐานะตัวแทนจัดการ) และผู้จะขาย
(ในฐานะลูกค้ า)
(2) สัญญาแต่งตัง# ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียว
สําหรับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิส
ซิ เ น ส ค อ ม เ พ ล็ ก ซ์ ล ง วั น ที 23
กรกฏาคม 2558 ระหว่ า ง บริ ษั ท
CBRE และผู้จะขาย

2. การซือ.
ขาย
ทรัพย์ สิน
ทีซือ. ขาย
เสร็จ
สมบูรณ์

สัญญาตกลง
กระทําการ

หมายถึง สัญ ญาตกลงกระทํ า การที เกี ยวข้ องกั บ
กองทรัสต์ ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย

หนังสือชีช. วน

หมายถึง แบบแสดงรายการข้ อมู ล การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT) และหนังสือชี #
ชวนของกองทรัสต์

ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี # (ก) ผู้จะขายตกลงขายและ
ดําเนินการให้ บริ ษัท เอ็มเจพี และบมจ. เมเจอร์ โอนกรรมสิทธิZในทรั พย์ สินที
ซือ. ขายให้ แก่ผ้ ูจะซือ. และผู้จะซือ. ตกลงซื #อทรั พย์ สินทีซือ. ขายจากผู้จะขายโดย
รับโอนกรรมสิทธิZในทรั พย์ สินทีซือ. ขายจากบริ ษัท เอ็มเจพี และบมจ. เมเจอร์
โดยปราศจากภาระผูกพัน ใดๆ นอกเหนือจากสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การ
ของผู้ เ ช่ า รายย่ อ ย และสั ญ ญาบริ ก ารของผู้ใ ห้ บริ ก ารทั วไปที ผู้ จะขายได้
เปิ ดเผยแก่ผ้ ูจะซือ. แล้ ว และ (ข) ผู้จะขายตกลงให้ ผ้ ูจะซือ. มีสิทธิ ในการใช้
เครื องหมาย หรื อคําว่า “เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเ นส คอมเพล็กซ์ ” และ “SJ
Infinite I Business Complex” เพือใช้ ในการจัดหาประโยชน์จากทรั พย์ สินทีซือ.
ขายตามทีกําหนดไว้ ในหนังสือชีช. วน รวมถึงใช้ ในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้ องกับเรื อง
ดังกล่าวข้ างต้ น
การโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายจะเกิดขึ #นในวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าได้ มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์ สินทีซือ. ขายในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

3. ราคาซือ.
ขาย

3.1 คู่ส ัญญาทัง# สองฝ่ ายตกลงว่า ราคาซื อ# ขายทรั พย์ สิ น ที ซื อ. ขายเป็ นเงิ น
จํานวนรวมทังสิ
# #นประมาณ 1,515.5 ล้ านบาท (“ราคาซือ. ขาย”) โดย
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รายละเอียด
แบ่งเป็ น
(ก) ประมาณ 550.0 ล้ านบาท เป็ นราคาซื #อขายของทีดินทีจะขาย และ
(ข) ประมาณ 965.0 ล้ านบาท เป็ นราคาซื #อขายของอาคารและสิงปลูก
สร้ าง
3.2 คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงว่าในกรณีทีมีการรังวัดทีดินทีจะขายโดยบุคคล
ทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายเห็นชอบร่วมกันแล้ ว และปรากฏว่า
(ก) ทีดินทีจะขายมีเนือ# ทีรวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้ อยละ 1 ของเนื อ. ที
โดยประมาณ และไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างมี
นัยสําคัญของทรัพย์ สินทีซือ. ขายแล้ ว คู่สญ
ั ญาตกลงทีจะดําเนินการ
ซื #อขายทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายต่อไปโดยไม่เปลียนแปลงราคาซือ. ขาย
และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ข) ทีดินทีจะขายมีเนือ# ทีรวมแตกต่างไม่เกินกว่าร้ อยละ 1 ของเนื อ. ที
โดยประมาณ แต่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างมี
นัยสําคัญของทรัพย์ สินทีซือ. ขายแล้ ว คู่สญ
ั ญาตกลงทีจะดําเนินการ
ซื #อขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายต่อไป โดยปรับราคาซื #อขายของทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายใหม่ และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ค) ที ดิ น ที จะขายมี เ นื อ# ที รวมแตกต่ า งเกิ น กว่ า ร้ อยละ 1 ของเนื อ. ที
โดยประมาณแล้ ว คู่สญ
ั ญาตกลงทีจะดําเนินการซื #อขายทรั พย์ สินที
ซือ. ขายต่อไป โดยปรับราคาซื #อขายของทรั พย์ สินทีซือ. ขายใหม่ และ
ไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน

4. ภาษีอากร 4.1 ผู้จะขายจะรับผิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZเท่าจํานวนที
และ
บริ ษัท เอ็มเจพี และ บมจ. เมเจอร์ ต้ องรับชําระตามสัญญาจะซื #อจะ
ค่ าใช้ จ่าย
ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายระหว่างบริ ษัท เอ็มเจพี และ บมจ. เมเจอร์ กับ
ผู้ จ ะขาย ผู้ จ ะซื อ. ตกลงรั บ ผิ ด ชอบค่า ธรรมเนี ย มการจดทะเบี ย นโอน
กรรมสิทธิZทรัพย์ สินทีซือ. ขายส่วนทีเหลือ
4.2 ผู้จะขายตกลงรับผิดชอบค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี หกั ณ ทีจ่าย และ ภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลของตนเอง
4.3 ผู้จะซื #อตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการโอนกรรมสิทธิZใน
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเองทังสิ
# #น
5. เงือนไข

5.1 การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ จะเสร็ จสมบูรณ์ ต่อเมือมี
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การปฏิ บัติ ต ามเงื อนไขบั ง คั บ ก่ อ นตามที ระบุดัง ต่ อ ไปนี ค# รบถ้ วนทุก
ประการก่อนหรื อในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
(ก) เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะขาย
(1) คํารั บรองของผู้จะขายถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันที
ลงนามในสัญญาฉบับนี # และวัน ทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน ทีซือ.
ขายเสร็จสมบูรณ์
(2) ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะ
ขาย (ถ้ าจําเป็ นต้ องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย)
ได้ อนุ มัติ ก ารเข้ าทํ า สัญ ญาและปฏิ บัติ ต ามข้ อสัญ ญาต่ า งๆ
ภายใต้ ส ัญ ญาฉบับ นี # รวมทัง# ให้ ดํ า เนิ น การอื นใด ที เกี ยวข้ อ ง
เพื อให้ บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการปฏิ บัติ ต ามข้ อ สัญ ญาต่ า งๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี #
(3) ลงนามในสัญ ญาโอนสิท ธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า และ
สัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และแจ้ งบอกกล่าวการโอน
ดังกล่าวไปยังผู้เช่ ารายย่ อย
(4) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สัญญาบริการของผู้
ให้ บ ริ ก ารทั วไป และแจ้ งบอกกล่า วการโอนดัง กล่า วไปยัง
คูส่ ญ
ั ญาภายใต้ สัญญาบริการของผู้ให้ บริการทัวไป
(5) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิภายใต้ สัญญาบริการของผู้ให้ บริการ
ทัวไป เพื อโอนสิท ธิ ที จะได้ รับ หนัง สือ คํา# ประกัน ธนาคาร และ
หนังสือรับประกันผลงาน สิทธิ เรี ยกร้ องต่อการรับประกันผลงาน
และการรั บประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง ซึงผู้จะขายมี ณ วัน ที
การซื อ. ขายทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายเสร็ จ สมบู รณ์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู จ ะซื อ.
และแจ้ งบอกกล่าวการโอนดังกล่าวไปยังคู่สญ
ั ญาภายใต้ สัญญา
บริการของผู้ให้ บริการทัวไป
(6) ดํ า เนิ น การให้ ผู้รั บ ประกั น ภัย แก้ ไขกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ของ
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายให้ ผ้ ูจะซือ. เป็ นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวตามข้ อกําหนดและเงือนไขเดิม โดยมีผลบังคับ
ใช้ ณ วันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
(7) ดําเนินการขอเปลียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ งานตามใบรับรอง
การก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลือนย้ ายอาคาร (แบบ
อ. 6) ของโครงการ SJ Infinite กับหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
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ให้ เป็ นประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่าให้ แล้ วเสร็ จ
(ข) เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะซือ.
(1) คํารับรองของผู้จะซือ. ถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันทีลง
นามในสัญญาฉบับนี # และวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขาย
เสร็จสมบูรณ์
(2) ลงนามในสัญ ญาโอนสิท ธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า และ
สัญญาบริ ก ารของผู้เ ช่ ารายย่ อย เพือรั บโอนสิทธิ และหน้ า ที
ภายใต้ สัญญาเช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย
(3) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สัญญาบริการของผู้
ให้ บริ ก ารทั วไป เพื อรั บ โอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สั ญ ญา
บริการของผู้ให้ บริการทัวไป
(4) ลงนามในสัญญาโอนสิทธิภายใต้ สัญญาบริการของผู้ให้ บริการ
ทัวไป เพือรับโอนสิทธิ ทีจะได้ รับหนังสือคํ #าประกันธนาคาร และ
หนังสือรับประกันผลงาน สิทธิ เรี ยกร้ องต่อการรับประกันผลงาน
และการรับประกันความชํารุดบกพร่องต่างๆ
(ค) เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
าย
(1) สัญญาซือ. ขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคฯ ได้ รับ
การลงนามโดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายแล้ ว
(2) สัญญาธุรกรรมโครงการบางนา ได้ รับการลงนามโดยคู่สญ
ั ญา
ทังสองฝ่
#
ายแล้ ว
(3) สัญญาตกลงกระทําการได้ รับการลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทังสอง
#
ฝ่ ายแล้ ว
(4) ผู้จะขายโอนและผู้จะซือ# รั บโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สัญญา
บริ ห ารจัดการอาคารให้ แก่ก องทรั ส ต์ โดยการแปลงหนีใ# หม่
โดยมีการลงนามในสัญญาทีเกียวข้ องโดยผู้จะขาย CBRE และผู้
จะซือ. แล้ ว

6. กําหนด
เวลาทีได้
สิทธิ
ประโยชน์
หน้ าที

6.1 ผู้จะขายมี สิทธิ ในการได้ รับ ประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที ความ
รับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ ที
เกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์ สินทีซือ. ขาย ซึงรวมถึงภายใต้ สัญญา
เช่ า และสั ญญาบริ การของผู้เ ช่ า รายย่ อ ย และสั ญญาบริ การของผู้
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ให้ บริ การทัวไป ซึงเกิดขึ #นจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันทีการซือ.
ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
ทังนี
# # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับ
ผิดต่างๆ ทีเกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์ สินทีซือ. ขายตามทีกําหนด
ในวรรคหนึง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก) ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่านํ #า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์
(ข) ภาษี อากร เช่น ภาษี โ รงเรื อน ภาษี ทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี ป้าย
และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี)
(ค) บรรดาความรั บผิดต่างๆ เกี ยวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขายทีเกิดขึน#
เนืองจากการประเมินของหน่วยราชการทีเกียวข้ อง
(ง) บรรดาหนี #สินต่างๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์ สินทีซือ. ขาย
(จ) หน้ าที และภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ
ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาบริ ก ารของผู้ เ ช่ า รายย่ อ ย และ
สัญญาบริการของผู้ให้ บริการทัวไป และเบี #ยประกันภัย
6.2 ภายใต้ เ งื อนไขความสํา เร็ จ ของการซื อ. ขายทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์ ผู้จะซือ. มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่างๆ ทีเกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรัพย์ สินทีซือ. ขาย ซึงรวมถึงภายใต้
สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญาบริ การ
ของผู้ให้ บริการทัวไป ซึงเกิดขึ #นหลังเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันทีการ
ซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
6.3 หากผู้ จ ะขายได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่าเช่าภายใต้ สัญญา
เช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย เงินชดใช้ คา่ เสียหายหรื อรายได้
อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะซือ. ควรหรื อมีสิทธิ ได้ รับภายใต้ สญ
ั ญานี #
สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญาบริ การ
ของผู้ให้ บริ การทัวไป ผู้จะขายจะแจ้ งให้ ผ้ ูจะซือ. ทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดังกล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะซือ. ภายใน 5
(ห้ า) วันทําการ
6.4 หากผู้ จ ะซื อ. ได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่ า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่าเช่าภายใต้ สัญญา
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เช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย เงินชดใช้ คา่ เสียหายหรื อรายได้
อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะขายควรหรื อมีสิทธิได้ รับภายใต้ สญ
ั ญานี #
สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญาบริ การ
ของผู้ให้ บริ การทัวไป ผู้จะซือ. จะแจ้ งให้ ผ้ ูจะขายทราบเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ ดัง กล่าวคื นให้ แ ก่ ผ้ ูจ ะขายโดยไม่
ชักช้ า

7. ข้ อตกลง
กระทํา
การ

7.1 คู่ส ัญ ญาทัง# สองฝ่ ายตกลงที จะใช้ ความพยายามอย่ า งดี ที สุด ในการ
ดําเนินการให้ ผ้ ูเช่ ารายย่ อยยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อการโอนสิทธิ
และหน้ า ที ของผู้ จ ะขายให้ แ ก่ ผ้ ู จ ะซื อ. ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญา
บริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และให้ ผ้ ูจะซือ. เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญา
เช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อยแทนผู้จะขายโดยเร็ ว ในกรณีที
ผู้เช่ ารายย่ อยได้ ยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อการโอนสิทธิและหน้ าที
ในก่อนหรื อในวันทีการซื #อขายทรัพย์สินทีซื #อขายเสร็ จสมบูรณ์ ผู้จะขายจะ
ส่งมอบเงินประกันการเช่าและการบริ การตามจํานวนทีกําหนดในสัญญา
เช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย (หากมี) และต้ นฉบับกรมธรรม์
ประกันภัยทีออกภายใต้ สัญญาเช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย
ดัง กล่าว ซึงได้ ส ลัก หลังแก้ ไ ขชื อผู้รั บผลประโยชน์ เป็ นผู้ จะซือ. แล้ วตาม
ข้ อ กํ า หนดและเงื อนไขเดิ ม ให้ แ ก่ ผ้ ู จ ะซื อ. (หากมี ) ในวัน ที การซื อ# ขาย
ทรัพย์สนิ ทีซื #อขายเสร็ จสมบูรณ์ ในกรณีทีผู้เช่ารายย่อยได้ ยินยอมดังกล่าว
ภายหลังวันทีการซื #อขายทรัพย์ สินทีซื #อขายเสร็ จสมบูรณ์ ผู้จะขายจะส่ง
มอบเงินประกันการเช่าและการบริ การให้ แก่ผ้ จู ะซื #อภายใน 7 วันทําการ นับ
แต่วนั ทีผู้เช่ารายย่อยได้ ให้ ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรต่อการโอน
สิทธิและหน้ าทีดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
# # ผู้จะขายอาจโอนเงินประกันการเช่าและการบริ การดังกล่าว โดยตกลง
ให้ ผ้ จู ะซื #อสามารถหักจํานวนเงินดังกล่าวออกจากราคาซือ. ขายทีจะชําระ
ให้ แก่ผ้ จู ะขายได้
7.2 คู่ส ัญ ญาทัง# สองฝ่ ายตกลงที จะใช้ ความพยายามอย่ า งดี ที สุด ในการ
ดํ า เนิ น การให้ คู่ส ัญ ญาภายใต้ สั ญ ญาบริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั วไป
ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อการโอนสิทธิและหน้ าทีของผู้จะขายให้ แก่
ผู้จะซือ. ภายใต้ สัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัวไป และให้ ผ้ ูจะซือ. เข้ า
เป็ นคู่ส ัญญาตามสั ญ ญาบริ ก ารของผู้ ให้ บริ ก ารทั วไปแทนผู้ จ ะขาย
โดยเร็ ว และเมือคู่สญ
ั ญาภายใต้ สัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัวไปได้
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ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อการโอนสิทธิและหน้ าทีดังกล่าวแล้ ว ผู้จะ
ขายจะส่งมอบเงิ นประกันตามจํ านวนทีกํ าหนดในสัญญาบริ การของผู้
ให้ บริการทัวไป (หากมี) ให้ แก่ผ้ ูจะซือ.
7.3 ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์ ผู้จะขายตกลงทีจะดําเนินการให้ ค่สู ญ
ั ญาภายใต้ สัญญาบริ การ
ของผู้ให้ บริ การทัวไปตามรายชือทีกําหนดไว้ ในสัญญา ออกหนังสือคํา#
ประกันธนาคาร และหนังสือรับประกันผลงานให้ แก่ผ้ ูจะซือ. และให้ ความ
ยินยอมต่อการโอนสิทธิดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

8. ข้ อสัญญา
รับผิดชอ
บใช้ ความ
เสียหาย

8.1 ภายใต้ บงั คับข้ อ 8.2 ข้ อ 8.3 และข้ อ 8.4 ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย (โดยรวมเรี ยกว่า
“คู่ สั ญญาฝ่ ายทีได้ รับ ความเสีย หาย”) (ก) ได้ รั บ ความเสียหาย มี ข้ อ
เรี ย กร้ อง ข้ อพิ พ าท หรื อ การดํ า เนิ น คดี ใ ดๆ ต่ อ คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง
(“คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด”) อันเนืองมาจากหรื อเกียวข้ องกับการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํ า รั บ ประกัน ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ (ข) ต้ อ งชํ า ระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไปก่อนโดยสุจริ ต อันเป็ น
ผลมาจากหรื อเกียวข้ องกับการผิดข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อคํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ อง
รับผิดตามทีกําหนดในสัญญานี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดตกลงยินยอม
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า เสี ย หายและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที เกิ ด ขึ น# จริ ง ทัง# หมด
(รวมทัง# ค่าใช้ จ่ายเกียวกับกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพือแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้ แ ก่
คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน และจะชําระค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวทังหมดภายใน
#
30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย หากคู่สัญญาฝ่ ายที
ต้ องรับผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายในระยะเวลาทีกําหนดในข้ อ 8.2 ให้ ถือว่าความ
รับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดเป็ นอันสิ #นสุดลง โดยคู่สัญญาฝ่ ายที
ได้ รับความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิด
อีกต่อไป
8.2 คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ การปฏิบตั ิผิด
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํารับประกันดังกล่าวให้ ค่ ูสัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดทราบโดยเร็ วนับ
แต่วนั ทีคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบ
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ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว แต่ทงนี
ั # # ต้ องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที
การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยการแจ้ งดังกล่าวต้ อง
ระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าว
เป็ นอย่างน้ อย โดยคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายจะต้ องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและ
ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและกระทําการโดยสุจริ ตในการป้องกันหรื อลด
ความเสียหายดังกล่าว หากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าว ให้ ถือว่าความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิ ด เป็ นอัน สิ น# สุด ลง โดยคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความเสี ย หายไม่ อ าจ
เรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดอีกต่อไป
8.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไม่วา่ จะโดยสัญญา ละเมิด หรื ออืนใด) ทีเกิดขึ #น
จากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาฉบับนี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทังสิ
# #นแล้ ว
จะต้ องไม่เกินกว่าจํานวนราคาซือ. ขายทีผู้จะขายได้ รับจากผู้จะซือ. ภายใต้
สัญญานี #
ทังนี
# # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้ อม
ค่าเสียหายพิเศษ หรื อค่าเสียหายอืนๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิ ด จะไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ใดๆ หากเหตุดัง กล่า วเกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
หรื อเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
8.4 เมือการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ หากทรั พย์ สินทีซือ.
ขายได้ รับความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นนับจากวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินที
ซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยมิได้ มีเหตุจากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะขาย
ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

2) สัญญาซือ. ขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภค โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์
หัวข้ อ

รายละเอียด

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ผู้จะซือ.

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (“กองทรั สต์ ”) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอํานาจกระทําแทน
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1. คํานิยาม

เว้ นแต่ข้อความหรื อบริ บทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ถ้อยคําที
ระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
กองทรัสต์

หมายถึง ทรั ส ต์ เ พื อการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
สิ ท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ ว เอชเอ บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์

การซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จ
สมบูรณ์

หมายถึง การโอนกรรมสิทธิZในทรั พย์ สินทีซือ. ขายให้ แก่
ผู้ จ ะซื อ. เมื อการปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดและ
เงือนไขต่างๆ ตามข้ อ 2 ของสัญญาฉบับนี # และ
เงือนไขบังคับก่อนตามทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5 ของ
สัญญาฉบับนี #เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว

โครงการ SJ
Infinite I

หมายถึง อาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังอยู
# ่ที 349-349/79 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอ็มเจพี

หมายถึง บริ ษัท เอ็มเจพี พร็ อพเพอร์ ตี # จํากัด

วันทีการซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จ
สมบูรณ์

หมายถึง วันทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงเป็ นลายลักษณ์
อักษร ซึงเป็ นวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ.
ขายเสร็ จสมบูรณ์ เกิดขึ #น แต่ทงนี
ั # # ต้ องไม่เกิน
60 วันนับ แต่วัน ที จัด ตัง# กองทรั ส ต์ แ ล้ ว เสร็ จ
ตามกฎหมาย

ทรัพย์ สินทีซือ.
ขาย

หมายถึง ทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี # ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
งานระบบและอุปกรณ์ทีระบุไว้ ในสัญญา
(1) งานระบบไฟ้ ฟ้ า งานระบบนํ า# ประปา
ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลือน ระบบ
ป้องกันอัคคีภยั ระบบปรับอากาศระบบ
สุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ ระบบ
รักษาความปลอดภัย ระบบงานวิศวกร
อุปกรณ์ Turnstile Swinglane 900
พร้ อมบั ต รเข้ าอาคาร และบั ต รเข้ า
อาคารจอดรถ และระบบสาธารณูปโภค
อืนๆ ทัง# หมดที ติ ด ตัง# และใช้ ง านอยู่ใ น

ส่วนที 2 หน้ า 73

หัวข้ อ

รายละเอียด
โครงการ SJ Infinite I
(2) อุปกรณ์ ทีเกี ยวข้ อง รวมทัง# เฟอร์ นิเจอร์
ทั ง# ห ม ด ที ติ ด ตั ง# แ ล ะ ใ ช้ ง า น อ ยู่ ใ น
โครงการ SJ Infinite I

2. การซือ.
ขาย
ทรัพย์ สิน
ทีซือ. ขาย

ภาระผูกพัน

หมายถึง การจํ านอง ภาระติดพัน การจํ านํา ภาระจํ า
ยอม สิทธิ ยึด หน่วง รวมถึ งสิทธิ ตามสัญญา
ใดๆ ทีบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรั พย์ สินที
ซือ. ขาย

สัญญาจะซือ. จะ
ขายทีดินพร้ อม
สิงปลูกสร้ าง

หมายถึง สัญญาจะซือ# จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
โครงการ SJ Infinite I ระหว่าง ผู้จะซือ. และ
ผู้จะขาย

สัญญาเช่ าและ
สัญญาบริการ
ของผู้เช่ าราย
ย่ อย

หมายถึง สัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เ ช่าราย
ย่อยตามทีนิยามไว้ ในสัญญาจะซือ. จะขาย
ทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง

สัญญาบริการ
ของผู้ให้ บริการ
ทัวไป

หมายถึง สัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัวไปตามที
นิยามไว้ ในสัญญาจะซือ. จะขายทีดินพร้ อม
สิงปลูกสร้ าง

ภายใต้ ข้อกําหนดและเงื อนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี # ผู้จะขายตกลงขายและ
ดําเนินการให้ บริษัท เอ็มเจพี โอนกรรมสิทธิZในทรั พย์ สินทีซือ. ขายให้ แก่ผ้ ูจะซือ.
และผู้จะซือ. ตกลงซื #อทรัพย์ สินทีซือ. ขายจากผู้ขายและตกลงรับโอนกรรมสิทธิZใน
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายจากบริษัท เอ็มเจพี โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ หรื อข้ อ
พิพาทใดๆ เว้ นแต่สัญญาเช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญา
บริการของผู้ให้ บริการทัวไป ทีได้ เปิ ดเผยข้ อมูลแก่ผ้ ูจะซือ. แล้ ว
การโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายจะเกิดขึ #นในวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าได้ มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์ สินทีซือ. ขายในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

3. ราคาซือ.
ขาย

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเป็ นเงินจํานวนรวม
ทังสิ
# #นประมาณไม่เกิน 595.8 ล้ านบาท (“ราคาซือ. ขาย”) (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)

4. ภาษีอากร ผู้จะซือ. ตกลงรับผิดชอบภาษี มลู ค่าเพิม และค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการโอน
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กรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายเองทังสิ
# #น
5.1 การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ จะเสร็ จสมบูรณ์ ต่อเมือมี
การปฏิ บัติ ต ามเงือนไขบั ง คั บ ก่ อ นตามที ระบุดัง ต่ อ ไปนี ค# รบถ้ ว นทุก
ประการก่อนหรื อในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
(ก)

เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะขาย
(1) คํา รั บรองของผู้ จ ะขายถูก ต้ องและเป็ นจริ งทุก ประการ ณ
วันทีลงนามในสัญญาฉบับนี # และวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
(2)

(ข)

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้จะขาย (ถ้ าจําเป็ นต้ องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้จะขาย) ได้ อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาและปฏิบตั ิตามข้ อ
สัญญาต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # รวมทังให้
# ดําเนินการอืน
ใด ทีเกียวข้ องเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามข้ อ
สัญญาต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี #

เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะซือ.
คํารั บรองของผู้จะซือ. ถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันทีลง
นามในสัญญาฉบับนี # และวัน ทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน ทีซือ. ขาย
เสร็จสมบูรณ์

(ค)

เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
าย
สัญญาจะซือ. จะขายทีดิน พร้ อมสิงปลูกสร้ างได้ รับการลงนาม
โดยคู่ส ัญญาทัง# สองฝ่ ายแล้ ว และการซือ# ขายทรั พย์ สินที ซือ# ขาย
ภายใต้ สั ญ ญาจะซื อ. จะขายที ดิ น พร้ อมสิ งปลู ก สร้ างเสร็ จ
สมบูรณ์ ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาจะซือ. จะขายทีดินพร้ อมสิง
ปลูกสร้ างแล้ ว

6. กําหนด
6.1 ผู้จะขายมีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที ความ
เวลาทีได้
รับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ ที
สิทธิ
เกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขาย ซึงเกิ ดขึน# จนถึงเวลา
ประโยชน์
24.00 น. ของวันก่อนวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
หน้ าที
ทังนี
# # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับ
และความ
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ผิดต่างๆ ทีเกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขายตามทีกําหนด
ในวรรคหนึง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก)

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่านํ #า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์

(ข)

ภาษี อากร เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี ทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี ป้าย
และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี)

(ค)

บรรดาความรับผิดต่างๆ เกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขายทีเกิดขึ #น
เนืองจากการประเมินของหน่วยราชการทีเกียวข้ อง

(ง)

บรรดาหนี #สินต่างๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์ สินทีซือ. ขาย

6.2 ภายใต้ เ งื อนไขความสํา เร็ จ ของการซื อ. ขายทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์ ผู้จะซือ. มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่างๆ ทีเกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขาย ซึงเกิดขึ #นหลัง
เวลา 24.00 น. ของวันก่ อนวัน ที การซื อ. ขายทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
6.3 หากผู้ จ ะขายได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ ค่าเสียหาย
หรื อรายได้ อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะซือ. ควรหรื อมีสิทธิได้ รับภายใต้
สัญญานี # ผู้จะขายจะแจ้ งให้ ผ้ ูจะซือ. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและตกลง
ส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะซือ. โดยไม่ชกั ช้ า
6.4 หากผู้ จ ะซื อ. ได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่ า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ ค่าเสียหาย
หรื อรายได้ อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะขายควรหรื อมีสทิ ธิได้ รับภายใต้
สัญญานี # ผู้จะซือ. จะแจ้ งให้ ผ้ ูจะขายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและตกลง
ส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะขายโดยไม่ชกั ช้ า
7. ข้ อสัญญา 7.1 ภายใต้ บงั คับข้ อ 7.2 ข้ อ 7.3 และข้ อ 7.4 ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
รับผิด
รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย (โดยรวมเรี ยกว่า
ชอบใช้
“คู่ สั ญญาฝ่ ายทีได้ รับ ความเสีย หาย”) (ก) ได้ รั บ ความเสียหาย มี ข้ อ
ความ
เรี ย กร้ อง ข้ อพิ พ าท หรื อ การดํ า เนิ น คดี ใ ดๆ ต่ อ คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง
เสียหาย
(“คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด”) อันเนืองมาจากหรื อเกียวข้ องกับการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํ า รั บ ประกัน ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ (ข) ต้ อ งชํ า ระ
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ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไปก่อนโดยสุจริ ต อันเป็ น
ผลมาจากหรื อเกียวข้ องกับการผิดข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อคํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ อง
รับผิดตามทีกําหนดในสัญญานี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดตกลงยินยอม
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า เสี ย หายและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที เกิ ด ขึ น# จริ ง ทัง# หมด
(รวมทัง# ค่าใช้ จ่ายเกียวกับกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพือแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้ แ ก่
คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน และจะชําระค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวทังหมดภายใน
#
30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย ทัง# นี # หากคู่สัญญา
ฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายในระยะเวลาทีกําหนดในข้ อ 7.2 ให้ ถือ
ว่ า ความรั บ ผิ ด ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ องรั บ ผิ ด เป็ นอัน สิ น# สุด ลง โดย
คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายทีต้ องรับผิดอีกต่อไป
7.2 คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์การปฏิบตั ิผิด
ข้ อกําหนด และหรื อ เงือนไขของ /สัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อคํารับประกันดังกล่าวให้ ค่ สู ัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดทราบโดยเร็ วนับแต่
วันทีคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว แต่ทงนี
ั # # ต้ องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที
การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยการแจ้ งดังกล่าวต้ อง
ระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าว
เป็ นอย่างน้ อย โดยคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายจะต้ องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและ
ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและกระทําการโดยสุจริ ตในการป้องกันหรื อลด
ความเสียหายดังกล่าว
7.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไม่วา่ จะโดยสัญญา ละเมิด หรื ออืนใด) ทีเกิดขึ #น
จากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาฉบับนี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทังสิ
# #นแล้ ว
จะต้ องไม่เกินกว่าจํานวนราคาซือ. ขายทีผู้จะขายได้ รับจากผู้จะซือ. ภายใต้
สัญญานี #
ทังนี
# # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้ อม
ค่าเสียหายพิเศษ หรื อค่าเสียหายอืนๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิ ด จะไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ใดๆ หากเหตุดัง กล่า วเกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
หรื อเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
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7.4 เมือการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ หากทรั พย์ สินทีซือ.
ขายได้ รับความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นนับจากวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินที
ซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยมิได้ มีเหตุจากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะขาย
ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
1) สัญญาจะซือ. จะขายอาคารและสิงปลูกสร้ างโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้ อ

รายละเอียด

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ผู้จะซือ.

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (“กองทรั สต์ ”) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอํานาจกระทําแทน

1. คํานิยาม

เว้ นแต่ข้อความหรื อบริ บทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ถ้อยคําที
ระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
กองทรัสต์

หมายถึง

ทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และ
สิท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิว เอชเอ บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์

การซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จ
สมบูรณ์

หมายถึง

การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZในทรั พย์ สินที
ซื อ. ขายให้ แก่ ผ้ ู จะซื อ. ที สํ า นัก งานที ดิ น ที
เกี ยวข้ อ งตามสัญ ญานี # รวมทัง# การปฏิ บัติ
ตามข้ อกํ าหนดและเงือนไขต่างๆ ตามข้ อ 2
ทังนี
# # ภายหลังจากทีคู่สญ
ั ญาทัง# สองฝ่ ายได้
ปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนตามทีได้ ระบุไว้
ในข้ อ 5 เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว

คํารับรองของผู้ หมายถึง
จะขาย

คํารับรอง รับประกัน และ/หรื อ คํายืนยันของ
ผู้จะขายตามทีระบุในสัญญาฉบับนี #

โครงการบางนา หมายถึง

อาคารสํ า นัก งาน บางนา บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์ ตังอยู
# ่ที ถนนบางนา 7.ตราด กม-หมู่
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ที แขวงบางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัด 13
สมุทรปราการ
คํารับรองของผู้ หมายถึง
จะซือ.

คํารับรอง รับประกัน และ/หรื อ คํายืนยันของ
ผู้จะซือ. ตามทีระบุในสัญญาฉบับนี #

เงือนไขบังคับ
ก่ อน

หมายถึง

เงื อนไขบั ง คั บ ก่ อ นสํ า หรั บ การซื .อ ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์ ตามทีระบุ
ในข้ อ 2

ภาระผูกพัน

หมายถึง

การจํานอง ภาระติดพัน การจํานํา ภาระจํ า
ยอม สิทธิ ยึดหน่วง รวมถึงสิทธิ ตามสัญญา
ใดๆ ทีบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรั พย์ สินที
ซือ. ขาย

ทรัพย์ สินทีซือ.
ขาย

หมายถึง

โครงการบางนา และสิงปลูกสร้ างอืนๆ ซึง
รวมถึงอาคารและสิงปลูกสร้ างปรากฏตาม
ใบรับรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
หรื อเคลือนย้ ายอาคาร เลขที 6/2557 (แบบ
อ.6) ออกให้ ณ วันที 19 พฤศจิกายน 2557
ให้ แก่ผ้ ูจะขาย

วันทีการซือ. ขาย หมายถึง
ทรัพย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จ
สมบูรณ์

วั น ที คู่ ส ั ญ ญาทั ง# สองฝ่ ายตกลงเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ งเป็ นวั น ที การซื .อ ขาย
ทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายเสร็ จ สมบู ร ณ์ เ กิ ด ขึ น#
แต่ ทัง# นี # ต้ อ งไม่ เ กิ น 60 (หกสิ บ ) วัน นับ แต่
วันทีจัดตังกองทรั
#
สต์ แล้ วเสร็ จตามกฎหมาย

ราคาซือ. ขาย

มีความหมายตามทีระบุไว้ ในข้ อ „ ของสัญญาฉบับนี #

สัญญาเช่ าทีดิน หมายถึง

สัญ ญาเช่า ทีดิ น โครงการ บางนา บิ ส ซิเ นส
คอมเพล็กซ์ ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย

ผู้เช่ ารายย่ อย

ผู้เช่าพืน# ทีภายในโครงการบางนา ภายใต้
สั ญ ญาเช่ า และสั ญ ญาบริ ก ารของผู้ เ ช่ า
รายย่ อย

หมายถึง
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สัญญาธุรกรรม หมายถึง

(1)

สัญญาเช่ าทีดิน

(2)

สั ญ ญาซื อ. ขายอุ ป กรณ์ และงาน
ระบบสาธารณูปโภคฯ

สัญญาซือ. ขาย
อุปกรณ์ และ
งานระบบ
สาธารณูปโภค
ฯ

หมายถึง

สัญญาซื #อขายอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ และงาน
ระบบสาธารณูป โภคของโครงการ บางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่าง ผู้จะซือ. และ
ผู้จะขาย

สัญญาเช่ าและ
สัญญาบริการ
ของผู้เช่ าราย
ย่ อย

หมายถึง

สัญ ญาเช่ า พื น# ที และสัญ ญาให้ บ ริ ก ารใน
โครงการบางนา ระหว่าง ผู้จะขาย และผู้
เช่ ารายย่ อย และสัญญาดังกล่าวยังคงมีผล
ใช้ บงั คับอยู่ในวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินที
ซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

สัญญาบริการ หมายถึง
ของผู้ให้ บริการ
ทัวไป

สัญ ญาที ผู้ จ ะขายมี อ ยู่กับ บุค คลภายนอก
เพือรับบริ การต่างๆ การรับประกัน และการ
ซ่อมบํารุ งของทรั พย์ สินทีซือ. ขาย ตลอดจน
สัญ ญาต่ า งๆ ที เกี ยวข้ องกั บ การบริ หาร
จัดการทรั พย์ สินทีซือ. ขายระหว่างผู้จะขาย
และบุค คลภายนอก และสัญ ญาดัง กล่า ว
ยังคงมีผลใช้ บงั คับอยู่ ณ วัน ทีการซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

2. การซือ.
ขาย
ทรัพย์ สิน
ทีซือ. ขาย
เสร็จ
สมบูรณ์

ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี # ผู้จะขายตกลงขายและโอน
กรรมสิทธิZในทรั พย์ สินทีซือ. ขายให้ แก่ผ้ ูจะซือ. และผู้จะซือ. ตกลงซื #อและรับการ
โอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายจากผู้จะขาย โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ
นอกเหนือจากสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญา
บริการของผู้ให้ บริการทัวไปทีผู้จะขายได้ เปิ ดเผยแก่ผ้ ูจะซือ. แล้ ว

3. ราคาซือ.
ขาย

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเป็ นเงินจํานวนรวม

การโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายจะเกิดขึ #นในวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าได้ มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์ สินทีซือ. ขายในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
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ทังสิ
# #นประมาณไม่เกิน 188.7 ล้ านบาท (“ราคาซือ. ขาย”)

4. ภาษีอากร ผู้จะซือ. ตกลงรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิZทรั พย์ สินที
และ
ซื อ. ขาย และค่ า ใช้ จ่ า ยอื นใดที เกี ยวข้ องกั บ การจดทะเบี ย นโอนกรรมสิ ท ธิZ
ค่ าใช้ จ่าย ทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายเองทังสิ
# #น และผู้จะขายตกลงรับผิดชอบภาษี หัก ณ ทีจ่าย
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของตนเอง
5. เงือนไข
บังคับ
ก่ อน

5.1

การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ จะเสร็ จสมบูรณ์ต่อเมือมี
การปฏิ บัติ ต ามเงือนไขบั ง คั บ ก่ อ นตามที ระบุดัง ต่อ ไปนี ค# รบถ้ ว นทุก
ประการก่อนหรื อในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
(ก)

เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะขาย
(1)

คํารับรองของผู้จะขายถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ
วั น ที ลงนามในสั ญ ญาฉบั บ นี # และวั น ที การซื อ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

(2)

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้จะขาย (ถ้ าจําเป็ นต้ องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ของผู้จะขาย) ได้ อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาและปฏิบตั ิตามข้ อ
สัญญาต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # รวมทังให้
# ดําเนินการอืน
ใด ทีเกียวข้ องเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตาม
ข้ อสัญญาต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี #

(3)

ดํ า เนิ น การโอนสิ ท ธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สั ญ ญาเช่ า และ
สัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อยเพือให้ ผ้ ูจะซือ. เข้ าเป็ น
คู่สญ
ั ญาในสัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ าราย
ย่ อยต่อจากผู้จะขาย รวมถึงดําเนินการให้ ผ้ ูเช่ ารายย่ อย
ให้ ความยินยอมต่อการโอนสิทธิและหน้ าทีดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

(4)

ลงนามในสัญ ญาสิท ธิ แ ละหน้ า ที ภายใต้ สั ญ ญาบริ ก าร
ของผู้ให้ บริการทัวไป และแจ้ งบอกกล่าวการโอนดังกล่าว
ไปยัง คู่ส ัญ ญาภายใต้ สั ญ ญาบริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทัวไป

(5)

ลงนามในสัญ ญาโอนสิท ธิ ภ ายใต้ สั ญ ญาบริ ก ารของผู้
ให้ บริ การทัวไป เพือโอนสิทธิ ทีจะได้ รับหนังสือคํ #าประกัน
ธนาคาร และหนังสือรับประกันผลงาน สิทธิเรี ยกร้ องต่อการ
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รับประกันผลงาน และการรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ซึงผู้ จ ะขายมี ณ วั น ที การซื อ. ขายทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขาย
เสร็ จสมบูรณ์ ให้ แก่ผ้ ูจะซือ. และแจ้ งบอกกล่าวการโอน
ดั ง กล่ า วไปยั ง คู่ ส ั ญ ญาภายใต้ สั ญ ญาบริ ก ารของผู้
ให้ บริการทัวไป
(6)

(ข)

(ค)

ดําเนินการให้ ผ้ รู ับประกันภัยแก้ ไขกรมธรรม์ประกันภัยของ
ทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายให้ ผ้ ู จ ะซื อ. เป็ นผู้รั บ ผลประโยชน์ ใ น
กรมธรรม์ ประกันภัยดังกล่า วตามข้ อกํ าหนดและเงื อนไข
เดิม โดยมีผลบังคับใช้ ณ วันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ.
ขายเสร็จสมบูรณ์

เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะซือ.
(…)

คํารั บรองของผู้จะซือ. ถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ
วั น ที ลงนามในสั ญ ญาฉบั บ นี # และวั น ที การซื อ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

(v)

ลงนามในสัญญาโอนสิท ธิ และหน้ า ทีภายใต้ สัญ ญาเช่ า
และสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อ ย เพือรั บโอนสิท ธิ
และหน้ าที ภายใต้ สัญ ญาเช่ า และสั ญญาบริ การของผู้
เช่ ารายย่ อย

(„)

ลงนามในสัญญาโอนสิทธิและหน้ าทีภายใต้ สัญญาบริ การ
ของผู้ให้ บริ การทัวไป เพือรับโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้
สัญญาบริการของผู้ให้ บริการทัวไป

(‡)

ลงนามในสัญ ญาโอนสิท ธิ ภ ายใต้ สั ญ ญาบริ ก ารของผู้
ให้ บ ริ ก ารทั วไป เพื อรั บ โอนสิ ท ธิ ที จะได้ รั บ หนัง สื อ คํ า#
ประกันธนาคาร และหนังสือรับประกันผลงาน สิทธิเรี ยกร้ อง
ต่อ การรั บประกัน ผลงาน และการรั บประกัน ความชํ า รุ ด
บกพร่องต่างๆ

เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรั บผิดชอบของคู่สญ
ั ญาทัง# สอง
ฝ่ าย
(1)

สัญญาธุรกรรมได้ รับการลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
#
าย
แล้ ว และได้ มีการจดทะเบีย นสิท ธิ การเช่าในทรั พย์ ที เช่ า
ให้ แก่ผ้ ูจะซือ. ตามทีกําหนดในสัญญาเช่ าทีดินแล้ ว

(2)

สั ญ ญาแต่ งตั .ง ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พ ย์ เ พื อบริ หาร
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โครงการบางนา ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย (ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์) ได้ รับการลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทัง#
สองฝ่ ายแล้ ว

6. กําหนด
6.1
เวลาทีได้
สิทธิ
ประโยชน์
หน้ าที
และความ
รับผิด

ผู้จะขายมีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที ความ
รับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ
ทีเกิ ด ขึน# จาก หรื อเกี ยวเนื องกับทรั พ ย์ สิน ทีซือ. ขาย ซึงรวมถึงภายใต้
สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญาบริ การ
ของผู้ให้ บริ การทัวไป ซึงเกิดขึ #นจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันก่อนวันที
การซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
ทังนี
# # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความ
รับผิดต่างๆ ทีเกิ ดขึน# จาก หรื อเกี ยวเนืองกับทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายตามที
กําหนดในวรรคหนึง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก)

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่านํ #า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์

(ข)

ภาษี อากร เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี ทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี ป้าย
และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี)

(ค)

บรรดาความรั บ ผิ ด ต่ า งๆ เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายที
เกิดขึ #นเนืองจากการประเมินของหน่วยราชการทีเกียวข้ อง

(ง)

บรรดาหนี #สินต่างๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์ สินทีซือ. ขาย

(จ)

หน้ าที และภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่างๆ ภายใต้ สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย
และสัญญาบริการของผู้ให้ บริการทัวไป และเบี #ยประกันภัย

6.2

ภายใต้ เงื อนไขความสํา เร็ จ ของการซื อ. ขายทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์ ผู้จะซือ. มีสิทธิในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิใดๆ และมีหน้ าที
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่า งๆ ที เกิ ด ขึน# จาก หรื อ เกี ยวเนื องกับ ทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขาย ซึงรวมถึ ง
ภายใต้ สัญญาเช่ าและสัญญาบริ การของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญา
บริการของผู้ให้ บริ การทัวไป ซึงเกิดขึ #นหลังเวลา 24.00 น. ของวันก่อน
วันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

6.3

หากผู้จะขายได้ รั บผลประโยชน์ ใดๆ จากบุคคลภายนอก อาทิ ค่าเช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่าเช่าภายใต้ สัญญา
เช่ า และสั ญญาบริ การของผู้ เช่ ารายย่ อย เงิ นชดใช้ ค่าเสียหายหรื อ
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รายได้ อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ ทีผู้จะซือ. ควรหรื อ มีสิทธิ ได้ รับภายใต้
สัญญานี # สัญญาเช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญา
บริการของผู้ให้ บริ การทัวไป ผู้จะขายจะแจ้ งให้ ผ้ ูจะซือ. ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะซือ. โดย
ไม่ชกั ช้ า

7. ข้ อตกลง
กระทํา
การ

8. ข้ อสัญญา
รับผิดชอ
บใช้ ความ
เสียหาย

6.4

หากผู้ จ ะซื อ. ได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ ค่าเช่าภายใต้ สัญญา
เช่ า และสั ญญาบริ การของผู้ เช่ ารายย่ อย เงิ นชดใช้ ค่าเสียหายหรื อ
รายได้ อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะขายควรหรื อมีสิทธิ ได้ รับภายใต้
สัญญานี # สัญญาเช่ าและสัญญาบริการของผู้เช่ ารายย่ อย และสัญญา
บริการของผู้ให้ บริ การทัวไป ผู้จะซือ. จะแจ้ งให้ ผ้ ูจะขายทราบเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรและตกลงส่งมอบผลประโยชน์ ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะขาย
โดยไม่ชกั ช้ า

7.1

คู่ส ัญ ญาทัง# สองฝ่ ายตกลงที จะใช้ ความพยายามอย่ า งดี ที สุด ในการ
ดํ า เนิ น การให้ คู่ส ัญ ญาภายใต้ สั ญ ญาบริ ก ารของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารทั วไป
ยินยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรต่อการโอนสิทธิ และหน้ าที ของผู้ จะขาย
ให้ แก่ผ้ ูจะซือ. ภายใต้ สัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัวไป และให้ ผ้ ูจะ
ซือ. เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาตามสัญญาบริ การของผู้ให้ บริ การทัวไปแทนผู้จะ
ขายโดยเร็ ว และเมื อคู่สญ
ั ญาภายใต้ สัญญาบริ การของผู้ใ ห้ บริ การ
ทัวไปได้ ยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อการโอนสิทธิและหน้ าทีดังกล่าว
แล้ ว ผู้ จ ะขายจะส่ง มอบเงิ น ประกัน ตามจํ า นวนที กํ า หนดในสั ญ ญา
บริการของผู้ให้ บริการทัวไป (หากมี) ให้ แก่ผ้ ูจะซือ.

7.2

ภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวัน ทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขาย
เสร็จสมบูรณ์ ผู้จะขายตกลงทีจะดําเนินการให้ ค่สู ญ
ั ญาภายใต้ สัญญา
บริ การของผู้ ให้ บริ ก ารทัวไปตามรายชื อทีกํ าหนดไว้ ในสัญญา ออก
หนังสือคํา# ประกันธนาคาร และหนังสือรั บประกันผลงานให้ แก่ผ้ ูจะซือ.
และให้ ความยินยอมต่อการโอนสิทธิดงั กล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.1 ภายใต้ บงั คับข้ อ 8.2 ข้ อ 8.3 และข้ อ 8.4 ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึง รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย (โดยรวม
เรี ย กว่ า “คู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความเสี ย หาย”) (ก) ได้ รั บ ความ
เสียหาย มีข้อเรี ยกร้ อง ข้ อพิพาท หรื อการดําเนินคดีใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึง (“คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด”) อันเนืองมาจากหรื อเกียวข้ อง
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กับการฝ่ าฝื นข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิด
คํารับรอง และ/หรื อคํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด หรื อ
(ข) ต้ องชําระค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไปก่อน
โดยสุจริ ต อันเป็ นผลมาจากหรื อเกียวข้ องกับการผิดข้ อกําหนด และ/
หรื อ เงื อนไขของสัญ ญานี # รวมถึ ง การผิ ด คํ า รั บ รอง และ/หรื อ คํ า
รั บประกันของคู่ สัญญาฝ่ ายทีต้ อ งรั บผิด ตามทีกํ าหนดในสัญญานี #
คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิ ดขึน# จริ งทังหมด
#
(รวมทัง# ค่าใช้ จ่ายเกียวกับ
กระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึ กษากฎหมาย ทนายความ
เพือแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดงั กล่าว) ให้ แก่ค่ ูสัญญาฝ่ ายทีได้ รับ
ความเสียหายจนครบถ้ วน และจะชําระค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่าย
ดังกล่าวทัง# หมดภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันทีได้ รับแจ้ งจาก
คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย ทังนี
# # หากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับ
ผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายในระยะเวลาทีกําหนดในข้ อ 8.2 ให้ ถือว่าความรับ
ผิดของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดเป็ นอันสิ #นสุดลง โดยคู่สัญญาฝ่ ายที
ได้ รับความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับ
ผิดอีกต่อไป
8.2

คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์การปฏิบตั ิผิด
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํารับประกันดังกล่าวให้ ค่ ูสัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดทราบโดยเร็ วนับ
แต่วนั ทีคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ ดงั กล่าว แต่ทงนี
ั # # ต้ องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่
วันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์ โดยการแจ้ งดังกล่าว
ต้ อ งระบุถึ ง รายละเอี ย ด สาเหตุ และประมาณการของความเสีย หาย
ดังกล่าวเป็ นอย่างน้ อย โดยคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายจะต้ องร่ วมกันพิจารณาหา
แนวทางและใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและกระทําการโดยสุจริ ตในการ
ป้องกันหรื อลดความเสียหายดังกล่าว หากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด
ไม่ได้ รับ แจ้ ง ภายในระยะเวลา 2 ปี ดัง กล่าว ให้ ถือ ว่า ความรั บผิ ดของ
คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดเป็ นอันสิ #นสุดลง โดยคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับ
ความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดอีก
ต่อไป

8.3

ความรั บ ผิ ด ของผู้ จ ะขาย (ไม่ว่า จะโดยสัญ ญา ละเมิ ด หรื อ อื นใด) ที
เกิดขึ #นจากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาฉบับนี # ไม่วา่ จะในกรณีใดๆ รวมทังสิ
# #น
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แล้ วจะต้ องไม่เกินกว่าจํานวนราคาซือ. ขายทีผู้จะขายได้ รับจากผู้จะซือ.
ภายใต้ สญ
ั ญานี #
ทังนี
# # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้ อม
ค่าเสียหายพิเศษ หรื อค่าเสียหายอืนๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิด จะไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ใดๆ หากเหตุดัง กล่า วเกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
หรื อเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
8.4

เมือการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ หากทรั พย์ สินทีซือ.
ขายได้ รับความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นนับจากวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยมิได้ มีเหตุจากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะ
ขายไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว

2) สัญญาซือ. ขายอุปกรณ์ และงานระบบสาธารณูปโภคโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้ อ

รายละเอียด

ผู้จะขาย

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ผู้จะซือ.

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (“กองทรั สต์ ”) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอํานาจกระทําแทน

1. คํานิยาม

เว้ นแต่ข้อความหรื อบริ บทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ถ้อยคําที
ระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
กองทรัสต์

หมายถึง

ทรั ส ต์ เ พื อการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์

การซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขาย
เสร็จสมบูรณ์

หมายถึง

การโอนกรรมสิท ธิZ ในทรั พ ย์ สิน ทีซือ. ขาย
ใ ห้ แ ก่ ผู้ จ ะ ซื . อ เ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ข้ อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ตามข้ อ 2 และ
เงื อนไขบังคับก่อนตามทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5
เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
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หัวข้ อ

รายละเอียด
โครงการบางนา

หมายถึง

อาคารสํ า นัก งาน บางนา บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็ก ซ์ ตัง# อยู่ที ถนนบางนา-ตราด กม.7
หมู่ ที 13 แขวงบางแก้ ว อํ า เภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

วันทีการซือ. ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขาย
เสร็จสมบูรณ์

หมายถึง

วัน ที คู่ ส ัญ ญาทัง# สองฝ่ ายตกลงเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อั ก ษร ซึ งเป็ นวั น ที การซื อ. ขาย
ทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ เกิ ดขึน#
แต่ทงนี
ั # # ต้ องไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันนับแต่
วั น ที จั ด ตั ง# กองทรั สต์ แล้ วเสร็ จตาม
กฎหมาย

ทรัพย์ สินทีซือ. ขาย

หมายถึง

ทรัพย์สินดังต่อไปนี # ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพี ย งงานระบบและอุ ป กรณ์ ที ระบุ ไ ว้ ใน
สัญญา
(1) งานระบบไฟ้ ฟ้ า งานระบบนํ #าประปา
ระบบโทรศั พ ท์ ลิ ฟ ท์ บั น ไดเลื อน
ระบบป้ องกั น อั ค คี ภั ย ระบบปรั บ
อากาศระบบสุขาภิบาล ระบบระบาย
อากาศ ระบบรั กษาความปลอดภัย
ระบบงานวิศวกร อุปกรณ์ พร้ อมบัตร
เข้ าอาคาร และบัตรเข้ าอาคารจอด
รถ และระบบสาธารณู ป โภคอื นๆ
ทั ง# หมดที ติ ด ตั ง# และใช้ งานอยู่ ใ น
โครงการบางนา
(2) อุ ป ก ร ณ์ ที เ กี ย ว ข้ อ ง ร ว ม ทั # ง
เฟอร์ นิเ จอร์ ทัง# หมดที ติด ตัง# และใช้
งานอยูใ่ นโครงการบางนา

ภาระผูกพัน

หมายถึง
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การจํานอง ภาระติดพัน การจํานํา ภาระจํา
ยอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิตามสัญญา
ใดๆ ทีบุคคลภายนอกมีอยู่เหนือทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขาย

หัวข้ อ

รายละเอียด
สัญญาเช่ าทีดิน

หมายถึง

สัญญาเช่าทีดินโครงการ บางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย

สัญญาจะซือ. จะ
ขายอาคารและสิง
ปลูกสร้ าง

หมายถึง

สัญ ญาจะซื อ# จะขายอาคารและสิ งปลูก
สร้ าง โครงการ บางนา บิ ส ซิ เ นส คอม
เพล็กซ์ ระหว่าง ผู้จะซือ. และผู้จะขาย

สัญญาธุรกรรม

หมายถึง

(1) สัญญาเช่ าทีดิน
(2) สัญญาจะซือ. จะขายอาคารและสิง
ปลูกสร้ าง

สัญญาเช่ าและ
สัญญาบริการของ
ผู้เช่ ารายย่ อย

หมายถึง

สัญญาเช่าและสัญญาบริ การของผู้เช่าราย
ย่อยตามทีนิยามไว้ ในสัญญาจะซือ. จะขาย
อาคารและสิงปลูกสร้ าง

สัญญาบริการของ
ผู้ให้ บริการทัวไป

หมายถึง

สั ญ ญาบริ ก ารของผู้ ให้ บริ ก ารทั วไป
ตามที นิ ย ามไว้ ในสั ญ ญาจะซื อ. จะขาย
อาคารและสิงปลูกสร้ าง

2. การซือ.
ขาย
ทรัพย์ สิน
ทีซือ. ขาย
เสร็จ
สมบูรณ์

ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี # ผู้จะขายตกลงขายและโอน
กรรมสิทธิZในทรั พย์ สินทีซือ. ขายให้ แก่ผ้ ูจะซือ. และผู้จะซือ. ตกลงซื #อและรับการ
โอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายจากผู้จะขาย โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ
การโอนกรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายจะเกิดขึ #นในวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สิน
ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ และคู่สญ
ั ญาตกลงให้ ถือว่าได้ มีการส่งมอบการครอบ
ครอบทรัพย์ สินทีซือ. ขายในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

3. ราคาซือ.
ขาย

คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงว่าราคาซื #อขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเป็ นเงินจํานวนรวม
ทังสิ
# #นประมาณไม่เกิน 54.8 ล้ านบาท (“ราคาซือ. ขาย”) (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม)

4. ภาษีอากร ผู้จะซือ. ตกลงรับผิดชอบภาษี มลู ค่าเพิม และค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการโอน
และ
กรรมสิทธิZในทรัพย์ สินทีซือ. ขายเองทังสิ
# #น
ค่ าใช้ จ่าย
5. เงือนไข
บังคับ
ก่ อน

5.1 การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ จะเสร็ จสมบูรณ์ ต่อเมือมี
การปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับก่อนตามทีระบุดงั ต่อไปนี #ครบถ้ วนทุกประการ
ก่อนหรื อในวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
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หัวข้ อ

รายละเอียด
(ก)

(ข)

เงือนไขบังคับก่อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะขาย
(1)

คํารั บรองของผู้จะขายถูกต้ อ งและเป็ นจริ ง ทุกประการ ณ
วั น ที ลงนามในสั ญ ญาฉบั บ นี # และวั น ที การซื .อ ขาย
ทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์

(2)

ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
ผู้จะขาย (ถ้ าจําเป็ นต้ องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้
จะขาย) ได้ อนุ มัติ ก ารเข้ าทํ า สัญ ญาและปฏิ บัติ ต ามข้ อ
สัญญาต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # รวมทังให้
# ดําเนินการอืน
ใด ทีเกียวข้ องเพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั ิตามข้ อ
สัญญาต่างๆ ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี #

เงือนไขบังคับก่อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้จะซือ.
คํารับรองของผู้จะซื #อถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันทีลงนาม
ในสัญญาฉบับนี # และวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์

(ค)

เงือนไขบังคับก่อนทีเป็ นความรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
าย
สัญญาธุรกรรมได้ รับการลงนามโดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายแล้ ว และ
การเช่าทีดินภายใต้ สัญญาเช่ าทีดิน เสร็ จสมบูรณ์ตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาเช่ าทีดินแล้ ว

6. กําหนด
6.1 ผู้จะขายมีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที ความ
เวลาทีได้
รับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิดต่างๆ ที
สิทธิ
เกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขาย ซึงเกิ ดขึน# จนถึงเวลา
ประโยชน์
24.00 น. ของวันก่อนวันทีการซือ. ขายทรัพย์ สินทีซือ. ขายเสร็จสมบูรณ์
หน้ าที
ทังนี
# # ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับ
และความ
ผิดต่างๆ ทีเกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขายตามทีกําหนด
รับผิด
ในวรรคหนึง รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง
(ก)

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่านํ #า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์

(ข)

ภาษี อากร เช่น ภาษี โรงเรื อน ภาษี ทีดิน ภาษี บํารุ งท้ องที ภาษี ป้าย
และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี)

(ค)

บรรดาความรับผิดต่างๆ เกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขายทีเกิดขึ #น
เนืองจากการประเมินของหน่วยราชการทีเกียวข้ อง
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หัวข้ อ

รายละเอียด
(ง)

บรรดาหนี #สินต่างๆ ทีอาจบังคับชําระได้ จากทรัพย์ สินทีซือ. ขาย

6.2 ภายใต้ เ งื อนไขความสํา เร็ จ ของการซื อ. ขายทรั พ ย์ สิ น ที ซื อ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์ ผู้จะซือ. มีสิทธิ ในการได้ รับประโยชน์ และสิทธิ ใดๆ และมีหน้ าที
ความรับผิดชอบต่อภาระภาษี ภาระหนี #สิน ภาระผูกพัน และความรับผิด
ต่างๆ ทีเกิดขึ #นจาก หรื อเกียวเนืองกับทรั พย์ สินทีซือ. ขาย ซึงเกิดขึ #นหลัง
เวลา 24.00 น. ของวันก่ อนวัน ที การซื อ. ขายทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายเสร็ จ
สมบูรณ์
6.3 หากผู้ จ ะขายได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ ค่าเสียหาย
หรื อรายได้ อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะซือ. ควรหรื อมีสิทธิได้ รับภายใต้
สัญญานี # ผู้จะขายจะแจ้ งให้ ผ้ ูจะซือ. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและตกลง
ส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะซือ. โดยไม่ชกั ช้ า
6.4 หากผู้ จ ะซื อ. ได้ รั บ ผลประโยชน์ ใ ดๆ จากบุค คลภายนอก อาทิ ค่ า เช่ า
ค่าบริ การงานระบบสาธารณูปโภค เงินประกันใดๆ เงินชดใช้ ค่าเสียหาย
หรื อรายได้ อืนใด ซึงเป็ นผลประโยชน์ทีผู้จะขายควรหรื อมีสทิ ธิได้ รับภายใต้
สัญญานี # ผู้จะซือ. จะแจ้ งให้ ผ้ ูจะขายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและตกลง
ส่งมอบผลประโยชน์ดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ูจะขายโดยไม่ชกั ช้ า
7. ข้ อสัญญา 7.1 ภายใต้ บงั คับข้ อ 7.2 ข้ อ 7.3 และข้ อ 7.4 ในกรณีค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง
รับผิดชอ
รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย (โดยรวมเรี ยกว่า
บใช้ ความ
“คู่ สั ญญาฝ่ ายทีได้ รับ ความเสีย หาย”) (ก) ได้ รั บ ความเสียหาย มี ข้ อ
เสียหาย
เรี ย กร้ อง ข้ อพิ พ าท หรื อ การดํ า เนิ น คดี ใ ดๆ ต่ อ คู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง
(“คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด”) อันเนืองมาจากหรื อเกียวข้ องกับการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํ า รั บ ประกัน ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ (ข) ต้ อ งชํ า ระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไปก่อนโดยสุจริ ต อันเป็ น
ผลมาจากหรื อเกียวข้ องกับการผิดข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อคํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ อง
รับผิดตามทีกําหนดในสัญญานี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดตกลงยินยอม
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า เสี ย หายและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที เกิ ด ขึ น# จริ ง ทัง# หมด
(รวมทัง# ค่าใช้ จ่ายเกียวกับกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพือแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดังกล่าว) ให้ แ ก่
คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน และจะชําระค่าเสียหาย
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หัวข้ อ

รายละเอียด
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวทังหมดภายใน
#
30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย ทังนี
# # หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ทีต้ องรั บผิ ด ไม่ไ ด้ รั บแจ้ งภายในระยะเวลาทีกํ า หนดในข้ อ 7.2 ให้ ถือ ว่า
ความรั บผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดเป็ นอันสิ #นสุดลง โดยคู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับ
ผิดอีกต่อไปต่อไป
7.2 คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ การปฏิบตั ิผิด
ข้ อกําหนด และหรื อ เงือนไขของ /สัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อคํารับประกันดังกล่าวให้ ค่ ูสัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดทราบโดยเร็ วนับ
แต่วนั ทีคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบ
ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว แต่ทงนี
ั # # ต้ องภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วันที
การซือ. ขายทรั พย์ สินทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยการแจ้ งดังกล่าวต้ อง
ระบุถึงรายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าว
เป็ นอย่างน้ อย โดยคูส่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายจะต้ องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและ
ใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและกระทําการโดยสุจริ ตในการป้องกันหรื อลด
ความเสียหายดังกล่าว หากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายใน
ระยะเวลา 2 ปี ดังกล่าว ให้ ถือว่าความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิ ด เป็ นอัน สิ น# สุด ลง โดยคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความเสี ย หายไม่ อ าจ
เรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดอีกต่อไป
7.3 ความรับผิดของผู้จะขาย (ไม่วา่ จะโดยสัญญา ละเมิด หรื ออืนใด) ทีเกิดขึ #น
จากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาฉบับนี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทังสิ
# #นแล้ ว
จะต้ องไม่เกินกว่าจํานวนราคาซือ. ขายทีผู้จะขายได้ รับจากผู้จะซือ. ภายใต้
สัญญานี #
ทังนี
# # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้ อม
ค่าเสียหายพิเศษ หรื อค่าเสียหายอืนๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิ ด จะไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ใดๆ หากเหตุดัง กล่า วเกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
หรื อเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
7.4 เมือการซือ. ขายทรั พย์ สิน ทีซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ หากทรั พย์ สิน ทีซื อ.
ขายได้ รับความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นนับจากวันทีการซือ. ขายทรั พย์ สินที
ซือ. ขายเสร็ จสมบูรณ์ โดยมิได้ มีเหตุจากความผิดของผู้จะขาย ผู้จะขาย
ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
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(3) สัญญาเช่ าทีดิน โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้ อ
ผู้ให้ เช่ า
ผู้เช่ า

1. คํานิยาม

รายละเอียด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (“กองทรั สต์ ”) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ เป็ นผู้มีอํานาจกระทําแทน
1.1 คํานิยาม
เว้ นแต่ข้อความหรื อบริ บทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้
ถ้ อยคําทีระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
ทรัพย์ ทีเช่ า

มีความหมายตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 2.1

โครงการบางนา หมายถึง

อาคารสํานักงาน บางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ และสิงปลูกสร้ างอืนๆ ทีตัง# อยู่
บนทรั พ ย์ ที เช่ า รายละเอี ย ดปรากฏ
ตามใบรั บ รองการก่ อ สร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลือนย้ ายอาคาร
เลขที 6/2557 (แบบ อ.6) ออกให้ ณ
วันที 19 พฤศจิกายน 2557 ให้ แก่ผ้ ูให้
เช่ า

โครงการบางนา ให้ มีค วามหมายตามที กํ า หนดไว้ ใ นสั ญญาตกลง
l
กระทําการ
ทีดินโฉนด
เลขที 133775

หมายถึง

สัญญาจะซือ. จะ หมายถึง
ขายอาคาร
สํานักงาน
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ทีดินโฉนดเลขที 133775 เลขทีดิน 284
ตําบลคลองมหานาค อําเภอป้อมปราบ
ศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึง
ทรั พย์ ทีเช่ า ซึงเป็ นส่วนหนึงของทีดิ น
โฉนดเลขที 133775
(1)

สัญญาจะซื #อจะขายโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ระหว่าง ผู้ให้ เช่ า และผู้เช่ า

(2)

สั ญ ญ า ซื #อ ข า ย อุ ป ก ร ณ์

หัวข้ อ

รายละเอียด
เฟอร์ นิ เ จอร์ และงานระบบ
สาธารณูปโภคของโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ระหว่าง ผู้ให้ เช่ า และผู้เช่ า
สัญญาจะซือ. จะ หมายถึง
ขายทีดินพร้ อม
สิงปลูกสร้ าง
โครงการ SJ
Infinite I

สัญญาจะซื #อจะขายทีดินพร้ อมสิงปลูก
สร้ างโครงการโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ระหว่าง ผู้ให้
เช่ า และผู้เช่ า

สัญญาตกลง
กระทําการ

หมายถึง

สัญญาตกลงกระทําการ ระหว่างผู้ให้
เช่ า กับผู้เช่ า

คํารับรองของ
ผู้ให้ เช่ า

หมายถึง

คํารับรอง รับประกัน และ/หรื อคํายืนยัน
ของผู้ให้ เช่ าตามทีระบุในสัญญาฉบับ
นี #

คํารับรองของผู้ หมายถึง
เช่ า

คํารับรอง รับประกัน และ/หรื อคํายืนยัน
ของผู้เช่ าตามทีระบุในสัญญานี #

เงือนไขบังคับ
ก่ อน

หมายถึง

เงื อนไขบั ง คั บ ก่ อ นสํ า หรั บ การเช่ า
ทรัพย์ ทีเช่ าตามทีระบุในข้ อ 6.1

ภาระผูกพัน

หมายถึง

การจํ า นอง ภาระติ ด พั น การจํ า นํ า
ภาระจํายอม สิทธิยึดหน่วง รวมถึงสิทธิ
ตามสัญญาใดๆ ทีบุคคลภายนอกมีอยู่
เหนือโครงการ SJ Infinite I

หนังสือชีช. วน

หมายถึง

แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่ ว ยทรั สต์ (แบบ 69-REIT) และ
หนังสือชี #ชวนของกองทรัสต์

2. ทรัพย์ ที
2.1 ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขต่างๆ ของสัญญาฉบับนี # ผู้ให้ เช่ าตกลงให้ เช่า
เช่ า และ
และผู้เช่ าตกลงเช่าทีดินเนื #อทีประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 59.6 ตารางวา (“เนือ. ที
วัตถุประส
โดยประมาณ”) ซึ งเป็ นที ดิ น ส่ว นหนึ งของที ดิ น โฉนดเลขที 133775
งค์ การเช่ า
รายละเอียดปรากฏตามสัญญานี # (“ทรั พย์ ทีเช่ า”) โดยปราศจากภาระ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ผูกพันใดๆ นอกเหนือจากโครงการบางนาซึงตังอยู
# ่บนทรั พย์ ทีเช่ าและให้
เช่าแก่บคุ คลอืน ซึงทรัพย์ ทีเช่ าดังกล่าวไม่รวมพื #นทีจอดรถ
2.2 กองทรั สต์ จะเข้ าครอบครอง ใช้ หาประโยชน์ หรื อดําเนินการอืนใดกับ
ทรั พย์ ทีเช่ าอันเกี ยวเนืองกับการประกอบธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่า
และธุรกิจอืนๆ ทีเกียวข้ อง และ/หรื อเพือให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของ
กองทรั สต์ และ/หรื อรายละเอียดทีกํ าหนดในหนั งสือชีช. วน ในวันทีทํา
สัญญาฉบับนี # ผู้ให้ เช่าได้ มีการใช้ ทรั พย์ ทีเช่ าเพือเป็ นทีตังของโครงการ
#
บางนาเพือให้ เช่า ซึงเป็ นกรรมสิทธิZของผู้ให้ เช่ า โดยภายใต้ สัญญาจะซือ.
จะขายอาคารสํานักงาน ผู้ให้ เช่ าตกลงทีจะขายโครงการบางนาให้ แก่ผ้ ู
เช่ าตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาจะซือ. จะขายอาคาร
สํานักงาน

3. ระยะเวลา ผู้ให้ เช่ าตกลงให้ ผ้ ูเช่ าเช่าทรัพย์ ทเช่
ี ามีกําหนดระยะเวลานับตังแต่
# วนั ทีกองทรัสต์
การเช่ า
เข้ าลงทุน (“วันเริมต้ นการเช่ า”) 30 ปี (“ระยะเวลาการเช่ า”) โดยถือว่าผู้ให้ เช่ า
ได้ สง่ มอบทรัพย์ ทีเช่ าให้ แก่ผ้ ูเช่ าแล้ วในวันเริมต้ นการเช่ า
คู่ส ัญ ญาตกลงดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ทรั พ ย์ ที เช่ า ต่ อ พนัก งาน
เจ้ าหน้ าที ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ องในวันเริมต้ นการเช่ า หรื อภายในวันอืนใด
ตามที คู่ส ัญ ญาทัง# สองฝ่ ายอาจตกลงร่ ว มกัน เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร (“วั น จด
ทะเบีย นการเช่ า ”) แต่ทัง# นี # ต้ องไม่เ กิ น 60 (หกสิบ ) วัน นับ แต่วัน ทีจัด ตัง#
กองทรัสต์ แล้ วเสร็ จตามกฎหมาย
4. ค่ าเช่ า

4.1 ผู้เช่ าตกลงชําระค่าเช่าทรั พย์ ทีเช่ า เป็ นจํานวนเงินทังสิ
# #นประมาณไม่เกิน
35.7 ล้ า นบาท (“ค่ าเช่ า”) เพือตอบแทนการเช่าทรั พย์ ที เช่ า ตลอด
ระยะเวลาการเช่า โดยชําระทังจํ
# านวนในวันจดทะเบียนการเช่ าเมือผู้ให้
เช่ าได้ จดทะเบียนการเช่าทรั พย์ ทีเช่ าต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที ณ สํานักงาน
ทีดินทีเกียวข้ องแล้ ว โดยชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค
4.2 คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงว่าในกรณีทีมีการรังวัดทรั พย์ ทีเช่ าโดยบุคคลที
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายเห็นชอบร่วมกันแล้ ว และปรากฏว่า
(ก) ทรั พ ย์ ทีเช่ ามี เนือ# ทีรวมแตกต่า งไม่เกิ น กว่า ร้ อยละ 1 ของเนื อ. ที
โดยประมาณ และไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างมี
นัย สํา คัญ ของทรั พย์ ทีเช่ า แล้ ว คู่สญ
ั ญาตกลงที จะดํา เนิน การเช่ า
ทรั พ ย์ ที เช่ าต่ อ ไปโดยไม่ เ ปลี ยนแปลงค่ าเช่ า และไม่ เ รี ย กร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
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(ข) ทรั พ ย์ ทีเช่ ามี เนือ# ทีรวมแตกต่า งไม่เกิ น กว่า ร้ อยละ 1 ของเนื อ. ที
โดยประมาณ แต่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างมี
นัย สํา คัญ ของทรั พย์ ทีเช่ า แล้ ว คู่สญ
ั ญาตกลงที จะดํา เนิน การเช่ า
ทรั พ ย์ ที เช่ าต่ อ ไป โดยปรั บ ราคาค่ าเช่ าใหม่ และไม่ เ รี ย กร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน
(ค) ทรั พ ย์ ที เช่ ามี เ นื อ# ที รวมแตกต่ า งเกิ น กว่ า ร้ อยละ 1 ของเนื .อ ที
โดยประมาณแล้ ว คู่ส ัญญาตกลงทีจะดําเนิ นการเช่าทรั พ ย์ ทีเช่ า
ต่อไป โดยปรับราคาค่ าเช่ าใหม่ และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน

5. ภาษีอากร ผู้เช่ าตกลงรั บผิดชอบค่าธรรมเนียมและภาษี อากรต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจด
และ
ทะเบียนสิทธิการเช่าตามทีกําหนดในสัญญานี #
ค่ าใช้ จ่าย
6. เงือนไข
บังคับ
ก่ อน

6.1 การเช่าทรัพย์ ทีเช่ าจะมีผลบังคับใช้ ตอ่ เมือมีการปฏิบตั ิตามเงือนไขบังคับ
ก่ อนตามทีระบุดงั ต่อไปนี #ครบถ้ วนทุกประการก่อนหรื อในวันเริ มต้ นการ
เช่ า
(ก) เงือนไขบังคับก่อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้ให้ เช่ า
(1) คํารับรองของผู้ให้ เช่ าถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันทีลง
นามในสัญญาฉบับนี # และวันเริมต้ นการเช่ า
(2) ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
ผู้ให้ เช่ า (ถ้ าจํ าเป็ นต้ องได้ รับมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ให้
เช่า) ได้ อนุมตั ิการเข้ าทําสัญญาและปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาต่างๆ
ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # รวมทังให้
# ดําเนินการอืนใดทีเกียวข้ องเพือให้
บรรลุวัต ถุป ระสงค์ ใ นการปฏิ บัติ ต ามข้ อ สัญ ญาต่า งๆ ภายใต้
สัญญาฉบับนี #
(3) ผู้ให้ เช่ าได้ จดทะเบียนภารติดพันบนอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนพื #นที
ทางเข้ าออกของโครงการบางนา โดยกําหนดให้ ผ้ ูเช่ าเป็ นผู้รับ
ประโยชน์มีสทิ ธิใช้ พื #นทีดังกล่าวเป็ นทางเข้ าออกสําหรับโครงการ
บางนาได้ ตลอดระยะเวลาการเช่ า โดยผู้ให้ เช่ าเป็ นผู้รับภาระ
ค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนดังกล่าว
(ข) เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของผู้เช่ า
คํารับรองของผู้เช่ าถูกต้ องและเป็ นจริ งทุกประการ ณ วันทีลงนามใน
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สัญญาฉบับนี # และวันเริมต้ นการเช่ า
(ค) เงือนไขบังคับก่ อนทีเป็ นความรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
าย
(1) สัญญาจะซือ. จะขายทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ างโครงการ SJ
Infinite I ได้ รับการลงนามโดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายแล้ ว และการ
ซือ# ขายทรั พย์ สินทีซือ# ขายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
แล้ ว
(2) สัญญาจะซือ. จะขายอาคารสํานั กงาน ได้ รับการลงนามโดย
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายแล้ ว

7. สิทธิและ 7.1 สิทธิของผู้เช่ า
หน้ าทีของ
นอกเหนื อ จากสิ ท ธิ ข องผู้ เช่ าซึ งได้ ระบุ ไ ว้ โดยเฉพาะเจาะจงตาม
ผู้เช่ า
รายละเอียดทีกําหนดในสัญญาฉบับนี # ให้ ผ้ ูเช่ ามีสทิ ธิดงั ต่อไปนี #
(ก) สิทธิ ในการใช้ ประโยชน์ในทรั พย์ ทีเช่ า ตามรายละเอียดทีกําหนดใน
สัญญาฉบับนี # และตามวัตถุประสงค์ในการเช่าทีกําหนดในข้ อ 2.2 ของ
สัญญาฉบับนี #
(ข) สิ ท ธิ ใ นการก่ อ สร้ างอาคาร สิ งปลูก สร้ าง และ/หรื อ ส่ว นควบใดๆ
เพิมเติมบนทรั พย์ ทีเช่ า หรื อตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร สิงปลูก
สร้ าง และ/หรื อส่วนควบใดๆ เพิมเติมบนทรั พย์ ทีเช่ าโดยผู้เช่ าต้ อง
แจ้ งให้ ผู้ ให้ เช่ าทราบเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรล่ ว งหน้ าก่ อ นที จะ
ดําเนินการดังกล่าว โดยให้ อาคาร สิงปลูกสร้ าง และ/หรื อส่วนควบทีมี
การก่อสร้ างขึ #นใหม่บนทรัพย์ ทีเช่ าตกเป็ นกรรมสิทธิZของผู้เช่ า
(ค) สิทธิ ในการนําสิทธิ การเช่าตามสัญญาฉบับนี #ไปเป็ นหลักประกันการ
กู้ยืมเงิน โดยได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากผู้ให้ เช่ า
ทังนี
# # ผู้ให้ เช่ าจะพิจารณาให้ หรื อไม่ให้ ความยินยอมดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาทีเหมาะสม โดยผู้ให้ เช่ าจะไม่ปฏิเสธไม่ให้ ความยินยอม
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ง) เมือผู้เช่ าได้ รับโอนกรรมสิทธ์ ในโครงการบางนาจากผู้ให้ เช่าภายใต้
สั ญ ญาจะซื อ. จะขายอาคารสํ า นั ก งานแล้ ว ผู้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ ใ นการ
ตกแต่ง ดัดแปลง ต่อเติมโครงการบางนาบนทรัพย์ ทีเช่ า
(จ) สิท ธิ ใ นการใช้ ภ าระติด พันบนอสังหาริ มทรั พย์ ตามข้ อกํ า หนดและ
เงือนไขทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.1 (ก)(3)
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7.2 หน้ าทีของผู้เช่ า
นอกเหนื อ จากหน้ าที ของผู้ เช่ า ซึ งได้ ระบุ ไ ว้ โดยเฉพาะเจาะจงตาม
รายละเอียดทีกําหนดในสัญญาฉบับนี # ให้ ผ้ เู ช่ามีหน้ าทีดังต่อไปนี #
(ก) บํารุ งรักษาทรั พย์ ทีเช่ า ตลอดจนดําเนินการปรับปรุ ง ซ่อมแซมหรื อ
กระทําการใดๆ ตามรายละเอียดทีกําหนดในสัญญาฉบับนี #
(ข) รักษาและดูแลพื #นทีรอบๆ และภายในทรัพย์ ทีเช่ าให้ เรี ยบร้ อย และจะ
ไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการรบกวนความสงบสุขของบุคคลอืนทีอยู่ใน
บริ เวณใกล้ เคียง หรื อกีดขวางการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีซึงมีอํานาจ
หน้ าทีตามกฎหมาย
(ค) ไม่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การค้ า หรื อ การใดๆ ที เป็ นอัน ตราย หรื อ ขัด ต่ อ
กฎหมายในทรั พ ย์ ทีเช่ าไม่ว่าโดยตนเองหรื อโดยมอบให้ บุคคลอื น
ดําเนินการ และจะไม่ดําเนินการใดๆ ทีจะเป็ นการขัดต่อความสงบ
เรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(ง) ให้ ผ้ ูให้ เช่ า หรื อตัวแทนของผู้ให้ เช่ าเข้ าตรวจสอบทรั พย์ ทีเช่ าได้ โดย
ผู้ให้ เช่ าต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูเช่ าทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ า
ไม่น้อยกว่า 1 (หนึง) วันทําการ และการเข้ าตรวจสอบทรัพย์ ทีเช่ าต้ อง
ไม่ทําให้ ธุรกิจของผู้เช่ าต้ องหยุดชะงัก
(จ) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทีเกียวข้ องกับทรั พย์
ทีเช่ ารวมตลอดถึงกฎหมายเกียวกับภาษี อากร และสิงแวดล้ อม
(ฉ) แจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้ าภายในระยะเวลา
อันสมควรถึงแผนการ หรื อการเปลียนแปลงใดๆ ทีผู้เช่ าประสงค์จะ
ดําเนินการเกียวกับทรัพย์ ทีเช่ าทีแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากข้ อมูล
ทีกําหนดในหนังสือชีช. วน
(ช) แจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยไม่ชักช้ า ในกรณีทีผู้
เช่ าได้ รับทราบข้ อมูลหรื อเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อการเช่าทรัพย์ ทีเช่ าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # หรื อเหตุการณ์
ใดๆ ทีมีผลกระทบหรื ออาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิ นของผู้
เช่ าอย่างมีนยั สําคัญซึงจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้เช่ า
ตามสัญญาฉบับนี #
(ซ) จัด เตรี ย ม ดํ า เนิ น การ ยิ น ยอม รวมถึ ง ลงนามให้ ค วามยิ น ยอมใน
เอกสาร หนัง สื อ หรื อ คํ า ขอใดๆ ที ใช้ ยื นกั บ หน่ ว ยงานราชการ ที
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เกียวข้ องกับการดําเนินการก่อสร้ างโครงการบางนา 2 ตามทีผู้ให้
เช่ าร้ องขอ โดยผู้เช่ าจะไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรื อเงิ นหรื อประโยชน์ ตอบ
แทนอย่างอืนใด

8. หน้ าทีของ นอกเหนือจากหน้ าทีของผู้ให้ เช่ าซึงได้ ระบุไว้ โดยเฉพาะเจาะจงตามรายละเอียดที
ผู้ให้ เช่ า
กําหนดในสัญญาฉบับนี # ให้ ผ้ ูให้ เช่ ามีหน้ าทีดังต่อไปนี #
8.1 ตลอดระยะเวลาการเช่า ผู้ให้ เ ช่ าจะดําเนิน การจัดหาพืน# ทีจอดรถยนต์
สําหรับโครงการบางนาเป็ นจํานวนอย่างน้ อย 100 คันโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย
ใดๆ โดยหากผู้เช่ าร้ องขอให้ ผ้ ูให้ เช่ าจัดหาทีจอดรถยนต์สําหรับโครงการ
บางนาเกิ น กว่า 100 คัน ทางผู้ให้ เ ช่ าจะคิดค่า ใช้ จ่ายสําหรั บพืน# ทีจอด
รถยนต์ในส่วนทีเกินกว่า 100 คัน ในราคาตลาด
ทัง# นี # พืน# ทีจอดรถยนต์ สําหรั บโครงการบางนาดังกล่า วต้ อ งอยู่ใ นพืน# ที
ใกล้ เคียงกับโครงการบางนา โดยหากพื #นทีจอดรถยนต์ ดงั กล่าวอยู่ไกล
จากโครงการบางนา ทางผู้ให้ เช่ าจะจัดหารถยนต์รับส่งระหว่างพื #นทีจอด
รถยนต์ และโครงการบางนา ให้ กับผู้เช่าตามสมควร เพืออํานวยความ
สะดวก และผู้ใ ห้ เ ช่ า จะต้ องบํา รุ ง รั กษาที จอดรถยนต์ ดังกล่าวให้ อยู่ใ น
สภาพดี และเหมาะสมกับการใช้ งานสําหรับโครงการบางนา
ทัง# นี # ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ได้ เข้ าลงทุ น ในโครงการบางนา 2 ตาม
รายละเอียดทีกํ าหนดไว้ ในสัญญาตกลงกระทําการ และทีจอดรถยนต์
สําหรับโครงการบางนา 2 มีจํานวนเพียงพอตามจํานวนขันตํ
# าทีกฎหมาย
กําหนดสําหรับการใช้ งานของทัง# โครงการบางนา (อย่างน้ อย 100 คัน)
และโครงการบางนา 2 ให้ ภาระหน้ าทีในการจัดหาพื #นทีจอดรถยนต์ของ
ผู้ให้ เช่ าสิ #นสุดลง
8.2 ดําเนินการต่างๆ ตามทีจําเป็ นหรื อตามทีกฎหมายกําหนด รวมตลอดถึงลง
ลายมือชือในแบบคําขอหรื อการให้ ความยินยอมในฐานะเจ้ าของทรั พย์ ที
เช่ าตามทีหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ องกําหนด เมือผู้เช่ าก่อสร้ างอาคาร สิง
ปลูกสร้ าง และ/หรื อส่ว นควบใดๆ เพิมเติมบนทรั พย์ ทีเช่ า หรื อ ตกแต่ง
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร สิงปลูกสร้ าง และ/หรื อส่วนควบใดๆ เพิมเติมบน
ทรั พ ย์ ที เช่ าตามทีกํ า หนดในข้ อ 7.1 (ข) หรื อ ตกแต่ง ดัด แปลง ต่อ เติ ม
โครงการบางนา บนทรั พ ย์ ที เช่ า ตามที กํ า หนดในข้ อ 7.1 (ง) ภายใต้
เงือนไขว่าผู้เช่ าจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทีเกิดขึ #นและตกลงจะดําเนินการ
แนบแบบปลูกสร้ างและเอกสารทีประกอบคําขออนุญาตดังกล่าว
8.3 ภายใต้ บงั คับข้ อ 7.1 (ค) ในกรณีทีผู้ให้ เช่ ายินยอมให้ ผ้ ูเช่ านําสิทธิการเช่า
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ตามสัญญาฉบับนี #ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงิน ผู้ให้ เช่าจะดําเนินการ
ต่างๆ ทีเกียวข้ องตามทีผู้เช่ าร้ องขออย่างสมเหตุสมผล รวมถึงลงนามใน
เอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ องเพือให้ การดําเนินการดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์
8.4 ไม่จําหน่าย จ่าย หรื อโอนกรรมสิทธิZ ในทรั พย์ ทีเช่ าให้ แก่บุคคลภายนอก
และตกลงไม่ก่อภาระผูกพันหรื อก่อสิทธิ อืนใดในทรั พย์ ทีเช่ า ยกเว้ นใน
กรณี ทีบุคคลภายนอกผู้รับ โอนกรรมสิท ธิZ ใ นทรั พ ย์ ที เช่ าตกลงเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรกับผู้เช่ าเพือยินยอมผูกพันและอยู่ภายใต้ บงั คับของสิทธิและ
หน้ าทีต่างๆ ของผู้ให้ เช่ าตามสัญญาฉบับนี #
อย่างไรก็ดี ผู้ให้ เช่ าสามารถก่อภาระผูกพันหรื อสิทธิอืนใดในทรั พย์ ทีเช่ า
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้ เป็ นหลักประกันสําหรับการจัดหาเงินแหล่งเงินกู้
สําหรับโครงการบางนา l ของผู้ให้ เช่าได้ ทังนี
# # ผู้ให้ เช่ าตกลงดําเนินการ
ให้ สิทธิและหน้ าทีต่างๆ ของผู้เช่ าตามสัญญาฉบับนี #ยังคงมีผลผูกพันและ
ไม่ได้ รับผลกระทบใดๆ จากการก่อภาระผูกพันหรื อสิทธิ อืนใดในทรั พย์ ที
เช่ าของผู้ให้ เช่ าดังกล่าว
8.5 จะไม่กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการใดๆ ซึงถือเป็ นการขัดหรื อแย้ งกับ
กฎหมายทีเกียวข้ องกับการเข้ าลงทุนในสิทธิการเช่าในทรั พย์ ทีเช่ าโดยผู้
เช่ า หรื ออาจจะส่งผลให้ ผ้ ูเช่ าไม่สามารถใช้ ประโยชน์ในทรั พย์ ทีเช่ าได้
ตามวัตถุประสงค์แห่งการเข้ าทําสัญญาเช่าฉบับนี #
8.6 จะไม่ก่อสร้ างสิงปลูกสร้ างใดๆ บนทรั พย์ ทีเช่ า เว้ นแต่ผ้ ูเช่ าจะยินยอม
ล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8.7 แจ้ งให้ ผ้ ูเช่ าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรโดยไม่ชกั ช้ า ในกรณีทีผู้ให้ เช่ าได้
รับทราบข้ อมูลหรื อเหตุการณ์ใดๆ อันอาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อ
การเช่าทรัพย์ ทีเช่ าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # หรื อเหตุการณ์ใดๆ ทีมีผลกระทบ
หรื ออาจมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของผู้ให้ เช่ าอย่างมีนยั สําคัญซึง
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้ให้ เช่ าตามสัญญาฉบับนี #

9. การให้ เช่ า 9.1 ผู้เช่ าไม่สามารถนําทรั พย์ ทีเช่ า ไม่ว่าทังหมดหรื
#
อแต่บางส่วน ให้ บุคคล
ช่ วงและ
ใดๆ เช่าช่วงได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก
การโอน
ผู้ให้ เช่ า
สิทธิการ
9.2 ผู้เช่ าสามารถโอนสิทธิ การเช่าภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี # ไม่ว่าทังหมดหรื
#
อแต่
เช่ า
บางส่วนให้ แก่บคุ คลใดๆ ได้ โดยต้ องได้ รับอนุญาตล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ให้ เช่ า
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10. สิทธิใน
การซือ.
ทรัพย์ ที
เช่ าก่ อน
บุคคลอืน

10.1 ภายใต้ บงั คับข้ อ 8.4 ผู้เช่ ามีสิทธิ ในการซื #อทรั พย์ ทีเช่ าก่อนบุคคลอืนใน
กรณีทีผู้ให้ เช่ าประสงค์ทีจะขายทรั พย์ ทีเช่ าให้ แก่บคุ คลใด โดยผู้ให้ เช่ า
จะต้ องทําหนังสือแจ้ งคําเสนอขายของตนไปยังผู้เช่ า (“ข้ อเสนอของผู้ให้
เช่ า”) โดยระบุข้อกําหนดและเงือนไขทีสําคัญ และราคาซื #อขายทรั พย์ ที
เช่ าในเบื #องต้ นเพือให้ ผ้ ูเช่ าพิจารณาว่าจะซื #อทรั พย์ ทีเช่ าหรื อไม่ ทังนี
# # การ
จัดทําข้ อเสนอฯ ดังกล่าวของผู้ให้ เช่ าต้ องอยู่ภายใต้ การพิจารณาอนุมตั ิ
จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ให้ เช่ า
ภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ อง
10.2 ผู้เช่ าจะแจ้ งผลการพิจารณาข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ าให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ทีผู้เช่ าได้ รับ
ข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ าจากผู้ให้ เช่ า หรื อภายในระยะเวลาอืนทีคูส่ ญ
ั ญาตก
ลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
10.3 ในกรณีทีผู้เช่ ารับข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน ตามทีกําหนดในข้ อ 10.2
แล้ ว คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงว่าภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันนับแต่
วันทีผู้ให้ เช่ าได้ รับหนังสือจากผู้เช่ า หรื อภายในระยะเวลาอืนทีคู่สญ
ั ญา
ตกลงกั น เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ผู้ เช่ าและผู้ ให้ เช่ า จะทํ า ความตกลง
รายละเอียดของราคาซื #อขายทรั พย์ ทีเช่ า และข้ อกําหนดและเงือนไขอัน
เป็ นสาระสําคัญในการซือ. ทรัพย์ ทีเช่ า รวมทังดํ
# าเนินการเรื องต่างๆ เพือให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของผู้เช่ าตามที
ระบุไว้ หนั งสือชีช. วน สัญญาก่อตังทรั
# สต์ ของกองทรั สต์ และประกาศที
เกี ยวข้ อ งให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาดัง กล่า ว ซึงรวมถึ ง การจัด การ
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่ าเพือพิจารณาเรื องดังกล่าว (หากต้ องมี)
ทังนี
# # การเข้ าซื #อทรั พย์ ทีเช่ าของผู้เช่ าต้ องอยู่ภายใต้ การพิจารณาอนุมัติ
จากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่ าภายใต้ กฎหมายทีเกียวข้ อง
10.4 ภายหลั ง การดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ เกี ยวกั บ การลงทุ น ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ของผู้เช่ าตามทีกําหนดในข้ อ 10.3 แล้ ว คู่สญ
ั ญาทังสอง
#
ฝ่ ายตกลงที จะใช้ ค วามพยายามอย่า งดี ที สุด เพื อดํ า เนิ น การให้ ซื อ# ขาย
ทรั พย์ ทีเช่ าให้ เป็ นผลสําเร็ จภายในระยะเวลา 120 (หนึงร้ อยยีสิบ) วันนับ
แต่วนั ทีได้ ดําเนินการตามหลักเกณฑ์เกียวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ของผู้เช่ าตามทีกํ าหนดในข้ อ 10.3 เสร็ จสิ #น หรื อภายในระยะเวลาอืนที
คูส่ ญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทังนี
# # รวมถึงการดําเนินการเพือให้
ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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และ/หรื อหน่วยงานราชการอืนทีเกียวข้ อง และการดําเนินการใดๆ เพือให้
การลงทุนในทรัพย์ ทีเช่ าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
10.5 ในกรณีที (1) ผู้เช่ าปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ าโดยแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่ า
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในข้ อ 10.2 หรื อ
(2) ผู้เช่ าไม่แจ้ งผลการพิจารณาข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ าให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในระยะเวลาตามทีกําหนดในข้ อ 10.2 หรื อ (3) ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของผู้เช่ าไม่อนุมตั ิให้ เข้ าซื #อทรั พย์ ทีเช่ า หรื อ (4)
คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายไม่สามารถดําเนินการให้ การเข้ าซื #อทรั พย์ ทีเช่ าสําเร็ จ
ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10.4 แล้ ว คูส่ ญ
ั ญาทังฝ่# ายตกลงให้
ถือว่าสิทธิของผู้เช่ าทีจะซื #อทรัพย์ ทีเช่ าตามข้ อ 10 นี #เป็ นอันสิ #นสุดลง และ
ภายใต้ บงั คับข้ อ 8.4 ผู้ให้ เช่ ามีสทิ ธิทีจะขายทรัพย์ ทีเช่ าให้ แก่บคุ คลอืนได้
โดยมี เ งื อนไขว่า ภายในระยะเวลา 1 (หนึง) ปี นับ แต่วัน ที ครบกํ า หนด
ระยะเวลาทีเกียวข้ องดังกล่าว แล้ วแต่กรณี ราคาและข้ อกําหนดและเงือนไข
ทีเป็ นสาระสําคัญในการขายทรัพย์ ทีเช่ าให้ แก่บคุ คลอืนจะต้ องไม่ดีไปกว่า
ข้ อเสนอของผู้ให้ เช่ าทีเสนอให้ แก่ผ้ ูเช่ า

11. ข้ อสัญญา 11.1 ภายใต้ บงั คับข้ อ 11.2 ข้ อ 11.3 และข้ อ 11.4 ในกรณีคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ าย
รับผิดชอ
หนึง รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย (โดยรวม
บใช้ ความ
เรี ยกว่า “คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย”) (ก) ได้ รับความเสียหาย มี
เสียหาย
ข้ อ เรี ย กร้ อง ข้ อพิ พ าท หรื อการดํ า เนิ น คดี ใ ดๆ ต่อ คู่ส ัญ ญาอี กฝ่ ายหนึง
(“คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด”) อันเนืองมาจากหรื อเกียวข้ องกับการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํ า รั บ ประกัน ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด หรื อ (ข) ต้ อ งชํ า ระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไปก่อนโดยสุจริ ต อันเป็ น
ผลมาจากหรื อเกียวข้ องกับการผิดข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญา
นี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อคํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ อง
รับผิดตามทีกําหนดในสัญญานี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดตกลงยินยอม
รั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่า เสี ย หายและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ที เกิ ด ขึ น# จริ ง ทัง# หมด
(รวมทัง# ค่าใช้ จ่ายเกียวกับกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ างทีปรึกษา
กฎหมาย ทนายความเพื อแก้ ไ ขข้ อ พิ พ าทหรื อ ต่ อ สู้ค ดี ดัง กล่า ว) ให้ แ ก่
คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจนครบถ้ วน และจะชําระค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวทัง# หมดภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย ทังนี
# #ภายใต้ บงั คับข้ อ
11.2 หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายในระยะเวลาทีกําหนด
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ในข้ อ 11.2 ให้ ถือว่าความรับผิดของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดเป็ นอันสิ #นสุด
ลง โดยคู่ส ัญญาฝ่ ายทีได้ รับ ความเสียหายไม่อาจเรี ย กร้ องใดๆ ได้ จ าก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดอีกต่อไป
11.2 คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์ การปฏิบตั ิผิด
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํ า รั บ ประกัน ดัง กล่า วให้ ค่ ู สัญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด ทราบภายใน
ระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับแต่วนั ทีคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
ทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีของ
การผิดคํารับรองของผู้ให้ เช่ า ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบถึงการผิด
คํารั บรองของผู้ให้ เช่ าดังกล่าว ภายในระยะเวลา 2 (สอง) ปี นับแต่วัน
เริ มต้ น การเช่ า โดยการแจ้ งทัง# สองกรณี ดัง กล่า วข้ า งต้ น ต้ อ งระบุถึ ง
รายละเอียด สาเหตุ และประมาณการของความเสียหายดังกล่าวเป็ นอย่าง
น้ อย โดยคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายจะต้ องร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางและใช้ ความ
พยายามอย่างเต็มทีและกระทําการโดยสุจริ ตในการป้องกันหรื อลดความ
เสี ย หายดัง กล่า ว หากคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด ไม่ไ ด้ รั บ แจ้ งภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าความรับผิดของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดเป็ น
อันสิ #นสุดลง โดยคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ
ได้ จากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดอีกต่อไป
11.3 ความรับผิดของผู้ให้ เช่ า (ไม่ว่าจะโดยสัญญา ละเมิด หรื ออืนใด) ทีเกิดขึ #น
จากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาฉบับนี # ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ รวมทังสิ
# #นแล้ ว
จะต้ องไม่เกินกว่าจํานวนค่ าเช่ าทีผู้ให้ เช่ าได้ รับจากผู้เช่ าภายใต้ สญ
ั ญานี #
ทังนี
# # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้ อม
ค่าเสียหายพิเศษ หรื อค่าเสียหายอืนๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิ ด จะไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ใดๆ หากเหตุดัง กล่า วเกิ ด จากความผิ ด หรื อ ความ
ประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย หรื อเกิดจากเหตุ
สุดวิสยั
11.4 เมือผู้ให้ เช่ าได้ ดําเนินการส่งมอบทรัพย์ ทีเช่ าให้ แก่ผ้ ูเช่ าในวันเริมต้ นการ
เช่ าแล้ ว หากทรั พย์ ทีเช่ า ได้ รับ ความเสียหายใดๆ ทีเกิ ด ขึน# นับ จากวั น
เริ มต้ นการเช่ าโดยมิได้ มีเหตุจากความผิดของผู้ให้ เช่ า ผู้ให้ เช่ าไม่ต้อง
รับผิดในความเสียหายดังกล่าว

12. เหตุผดิ นัด นอกเหนือจากข้ อกําหนดอืนในสัญญานี # เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึงตามทีระบุใน
หรือเหตุ กรณีดงั ต่อไปนี # ให้ ถือเป็ นเหตุเหตุเลิกสัญญา
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บอกเลิก
สัญญา

รายละเอียด
12.1 เมือครบกําหนดระยะเวลาการเช่ าตามทีระบุไว้ ในข้ อ „
12.2 หากคู่ส ัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงผิดข้ อ กํ าหนด และ/หรื อ เงื อนไขใดๆ ของ
สัญญานี # และมิได้ แก้ ไขเยียวยาภายในระยะเวลา 90 (เก้ าสิบ) วันนับจาก
วัน ที ได้ รั บ แจ้ งถึ ง เหตุแ ห่ง การผิ ด สัญ ญานัน# เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรจาก
คูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
12.3 เมือเจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์เจ้ าพนักงานบังคับคดี หรื อเจ้ าพนักงานทีมี
หน้ าทีคล้ ายคลึงกัน ได้ รับการแต่งตังเพื
# อจัดการกับธุรกิจ ทรั พย์ ทีเช่ า หรื อ
ทรั พ ย์ สิน ทัง# หมดหรื อ ส่วนใหญ่ ข องผู้ใ ห้ เ ช่ า หรื อผู้ เ ช่ า หรื อเมื อมี คํ า สัง
ในทางบังคับคดีซึงบังคับเอากับทรั พย์ ทีเช่ า ทรั พย์ สินทัง# หมดหรื อส่วน
ใหญ่ ข องผู้ ใ ห้ เ ช่ า หรื อ ผู้ เ ช่ า หรื อ เมื อมี ก ารบัง คับ เอากับ ทรั พ ย์ ที เช่ า
ทรัพย์สนิ ทังหมดหรื
#
อส่วนใหญ่ของผู้ให้ เช่ าหรื อผู้เช่ า
12.4 โดยการตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์ อักษรระหว่างคู่สญ
ั ญาทัง# สองฝ่ าย
โดยคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายจะกําหนดรายละเอียดและเงือนไข และผลของการ
ยกเลิกสัญญาร่วมกัน
12.5 มีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทรัสต์ ตามทีกําหนดในหนังสือชี .
ชวน หรื อ โดยผลของกฎหมาย และ/หรื อ คํ า สังของหน่ว ยงานของรั ฐ ที
เกียวข้ อง ซึงรวมถึงคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการตลาดทุน
12.6 กองทรั สต์ ไม่สามารถจดทะเบียนสิทธิการเช่าภายในระยะเวลาทีกําหนด
ในข้ อ 3
12.7 ในกรณีทีทรัพย์ ทีเช่ าไม่วา่ ทังหมดหรื
#
อบางส่วนทีมีนยั สําคัญตกอยู่ภายใต้
เขตเวนคืน หรื อเขตสงวน หรื อเขตสํารวจเพือการเวนคืนตามประกาศ หรื อ
กฎหมายอันเกียวกับการเวนคืนหรื อกฎหมายอืนๆ ซึงทําให้ ผ้ ูเช่ าไม่สามารถ
ใช้ ประโยชน์ ใ นทรั พ ย์ ที เช่ า ตามวัต ถุป ระสงค์ ข องสัญ ญาเช่ า อย่ า งมี
นัยสําคัญได้
12.8 ในกรณีทีการซื #อขายทรัพย์สนิ ทีซื #อขายภายใต้ สัญญาจะซือ. จะขายอาคาร
สํา นั ก งานไม่สํ า เร็ จ สมบูร ณ์ ต ามที กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาจะซื อ. จะขาย
อาคารสํานักงาน
12.9 ในกรณีทีผู้เช่ าซื #อทรัพย์ ทีเช่ าเสร็ จสมบูรณ์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10

13. ผลของ

ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึงตามทีกําหนดในข้ อ 12 คูส่ ญ
ั ญาตกลงจะ
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รายละเอียด

การผิดนัด ดําเนินการดังต่อไปนี #
หรือผล
13.1 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.1
อันเกิด
(ก) ให้ ถือว่าสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลงโดยทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยก
จากเหตุ
แห่ งการ
ค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย เงิน หรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ จากคู่สญ
ั ญา
เลิก
อีก ฝ่ ายหนึงได้ เว้ น แต่ค่า เสีย หายที เกิ ด ขึน# เนื องจากการปฏิ บัติ ผิ ด
สัญญา
สัญญาก่อนวันทีสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง อย่างไรก็ดี ให้ ผ้ ูให้ เช่ ามีสิทธิ
กําหนดให้ ผ้ เู ช่าดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี #
(1) ผู้เช่าจะต้ องโอนกรรมสิทธิZในสิงปลูกสร้ างทังหมดบนทรั
#
พย์ ทีเช่ า
ให้ แก่ ผ้ ู ให้ เช่ า โดยไม่ คิ ด ค่ า ตอบแทน ทั ง# นี # ผู้ เช่ าจะเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ย (รวมทั ง# ค่ า ฤชาธรรมเนี ย มต่ า งๆ) ที
เกียวข้ องกับการโอนสิงปลูกสร้ างทัง# หมดบนทรั พย์ ทีเช่ าให้ แก่
ผู้ให้ เช่ า
(2) ผู้เช่ าจะต้ องรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ างทัง# หมดออกจากทรั พย์ ทีเช่ า
และขนย้ ายทรัพย์สินอืนๆ ทังหมดออกจากทรั
#
พย์ ทีเช่ าให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีสัญญานี #
สิ #นสุดลง หรื อภายในระยะเวลาใดๆ ตามทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายจะ
ตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้เช่ าต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
และค่าเสียหาย (ถ้ ามี) ทีเกิดขึ #นจากการรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ าง และ
ขนย้ ายทรัพย์สินดังกล่าว ทังนี
# # ซากสิงปลูกสร้ างทีรื อ# ถอนแล้ วให้
เป็ นสิ ท ธิ ข องผู้ เ ช่ า ในการจํ า หน่ า ยหรื อ ดํ า เนิ น การอื นใดเพื อ
ประโยชน์ของผู้เช่ าทังหมด
#
ทังนี
# # ในกรณีทีผู้เช่ าไม่สามารถดําเนินการรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ าง
ทังหมดออกจากทรั
#
พย์ ทีเช่ า และขนย้ ายทรัพย์สินทังหมดออก
#
จากทรั พย์ ทีเช่ าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วัน
นั บ จากวั น ที สัญ ญานี ส# ิ น# สุ ด ลงได้ แล้ ว ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ท ธิ ที จะ
ดํ า เนิ น การดัง กล่า วเองหรื อ ใช้ ผ้ ูอื น โดยผู้ เ ช่ า ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้ จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ ามี) ทีเกิดขึ #นจากการรื อ# ถอนสิงปลูก
สร้ าง และขนย้ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
13.2 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.2 เนืองจากความผิดของผู้ให้
เช่ า
(ก) ผู้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญานี ไ# ด้ ทัน ที โ ดยการบอกกล่า วเป็ นลาย
ลักษณ์ อักษรให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบ และ/หรื อฟ้ องร้ องผู้ให้ เช่ าให้ ปฏิบัติ
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ตามสัญญานี # และ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่ าได้
(ข) เว้ นแต่คสู่ ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน ในกรณีทีผู้เช่ าได้ ใช้ สิทธิในการ
บอกเลิกสัญญาตามข้ อ 13.2 (ก) แล้ ว คูส่ ญ
ั ญาตกลงกําหนดค่าเสียหาย
ทีผู้เช่าจะพึงเรี ยกร้ องจากผู้ให้ เช่าได้ เท่ากับราคาประเมินของทรัพย์ทีเช่า
ตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าส่วนทีเหลือ ซึงประเมินโดยผู้ประเมิน
อิสระทีขึ #นทะเบียนกับสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงร่วมกันแต่งตัง#
13.3 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.2 เนืองจากความผิดของผู้
เช่ า
(ก) ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญานีไ# ด้ ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรให้ ผ้ ู เ ช่ า ทราบ และ/หรื อ ฟ้ องร้ องผู้ เ ช่ า ให้ ป ฏิ บัติ ต าม
สัญญานี # และ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้เช่ าได้
(ข) เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน ในกรณีทีผู้ให้ เช่ าได้ ใช้ สิทธิ
ในการบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 13.3 (ก) แล้ ว ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิริบเงินค่า
เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่ าทีเหลืออยู่ นอกจากนี # ผู้เช่ า
จะต้ องรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ างทังหมดออกจากทรั
#
พย์ ทีเช่ า และขนย้ าย
ทรัพย์สินทังหมดออกจากทรั
#
พย์ ทีเช่ าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 180 (หนึง
ร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีสัญญานี #สิ #นสุดลง หรื อภายในระยะเวลา
ใดๆ ตามทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
ผู้เช่ าต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ ามี) ทีเกิ ดขึ #นจาก
การรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ าง และขนย้ ายทรัพย์ สินดังกล่าว และซากสิง
ปลูก สร้ างที รื อ# ถอนแล้ ว ให้ เ ป็ นสิ ท ธิ ข องผู้ เ ช่ า ในการจํ า หน่า ยหรื อ
ดําเนินการอืนใดเพือประโยชน์ของผู้เช่ าทังหมด
#
ทังนี
# # ในกรณีทีผู้เช่ าไม่สามารถดําเนินการรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ างทังหมด
#
ออกจากทรั พย์ ทีเช่ า และขนย้ ายทรัพย์สินทังหมดออกจากทรั
#
พย์ ที
เช่ าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีสัญญา
นี #สิ #นสุดลงได้ แล้ ว ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ ทีจะดําเนินการดังกล่าวเองหรื อใช้
ผู้อื น โดยผู้ เ ช่ าต้ อ งรั บ ผิ ดชอบค่า ใช้ จ่ า ย และค่า เสีย หาย (ถ้ า มี ) ที
เกิดขึ #นจากการรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ าง และขนย้ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
13.4 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.3 เนืองจากความผิดของผู้ให้
เช่ า ผู้เช่ามีสิทธิ ฟ้องร้ องผู้ให้ เช่ าให้ ปฏิบัติตามสัญญานี # และ/หรื อเรี ยก
ค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าได้
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13.5 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.3 เนืองจากความผิดของผู้
เช่ า ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ ฟ้องร้ องผู้เช่ าให้ ปฏิบัติตามสัญญานี # และ/หรื อเรี ยก
ค่าเสียหายจากผู้เช่าได้
13.6 ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ ต ามทีระบุไ ว้ ใ นข้ อ 12.4 ให้ ถือ ว่าสัญญาฉบับ นี #
สิ #นสุดลงโดยทีคูส่ ญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อ
เงินหรื อประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนใดจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่
ค่าเสียหายทีเกิดขึ #นเนืองจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาก่อนวันทีสัญญาฉบับนี #
สิ #นสุดลง
13.7 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.5 เนืองจากความผิดของผู้ให้
เช่ า คู่สญ
ั ญาตกลงกําหนดค่าเสียหายทีผู้เช่ าจะพึงเรี ยกร้ องจากผู้ให้ เช่ า
ได้ เท่ากับราคาประเมินของทรั พย์ ทีเช่ าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่า
ส่วนทีเหลือ ซึงประเมิ นโดยผู้ประเมิน อิสระที ขึน# ทะเบีย นกับสํา นัก งาน
กํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ละคู่ส ัญ ญาทัง# สองฝ่ ายตกลง
ร่วมกันแต่งตัง#
13.8 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 12.5 เนืองจากความผิดของผู้
เช่ า
(ก) ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญานีไ# ด้ ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อัก ษรให้ ผ้ ู เ ช่ า ทราบ และ/หรื อ ฟ้ องร้ องผู้ เ ช่ า ให้ ป ฏิ บัติ ต าม
สัญญานี # และ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้เช่ าได้
(ข) เว้ นแต่ค่ ูสัญญาจะตกลงกันเป็ นอย่างอืน ในกรณีทีผู้ให้ เช่ าได้ ใช้ สิทธิ
ในการบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 13.8 (ก) แล้ ว ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิริบเงินค่า
เช่าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่ าทีเหลืออยู่ นอกจากนี # ผู้เช่ า
จะต้ องรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ างทังหมดออกจากทรั
#
พย์ทีเช่า และขนย้ าย
ทรัพย์สินทังหมดออกจากทรั
#
พย์ทีเช่าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 180 (หนึง
ร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีสัญญานี #สิ #นสุดลง หรื อภายในระยะเวลา
ใดๆ ตามทีคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายจะตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดย
ผู้เช่ าต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย และค่าเสียหาย (ถ้ ามี) ทีเกิ ดขึ #นจาก
การรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ าง และขนย้ ายทรัพย์ สินดังกล่าว และซากสิง
ปลูก สร้ างที รื อ# ถอนแล้ ว ให้ เ ป็ นสิ ท ธิ ข องผู้ เ ช่ า ในการจํ า หน่า ยหรื อ
ดําเนินการอืนใดเพือประโยชน์ของผู้เช่ าทังหมด
#
ทังนี
# # ในกรณีทีผู้เช่ าไม่สามารถดําเนินการรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ างทังหมด
#
ออกจากทรั พย์ ทีเช่ า และขนย้ ายทรัพย์สินทังหมดออกจากทรั
#
พย์ ที
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เช่ าให้ แล้ วเสร็ จภายใน 180 (หนึงร้ อยแปดสิบ) วันนับจากวันทีสัญญา
นี #สิ #นสุดลงได้ แล้ ว ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ ทีจะดําเนินการดังกล่าวเองหรื อใช้
ผู้อื น โดยผู้ เ ช่ าต้ อ งรั บ ผิ ดชอบค่า ใช้ จ่ า ย และค่า เสีย หาย (ถ้ า มี ) ที
เกิดขึ #นจากการรื อ# ถอนสิงปลูกสร้ าง และขนย้ ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
13.9 ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ใน ข้ อ 12.8 เนืองจากความผิดของ
ผู้ให้ เช่ า ผู้เช่ ามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี #ได้ ทนั ทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบ และ/หรื อฟ้ องร้ องผู้ให้ เช่ าให้ ปฏิบัติตาม
สัญญานี # และ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้ให้ เช่าได้
13.10 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ใน ข้ อ 12.8 เนืองจากความผิดของผู้
เช่ า ผู้ให้ เช่ ามีสิทธิ บอกเลิกสัญญานี #ได้ ทันทีโดยการบอกกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ ูเช่ าทราบ และ/หรื อฟ้ องร้ องผู้เช่ าให้ ปฏิบตั ิตามสัญญานี #
และ/หรื อเรี ยกค่าเสียหายจากผู้เช่าได้
13.11 ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ …v.†
(ก) ให้ ถื อ ว่ า สัญ ญาฉบับ นี ส# ิ น# สุด ลงเมื อการเวนคื น ทรั พ ย์ ที เช่ า ซึ งมี
ลักษณะตามทีกําหนดในข้ อ 12.7 เสร็ จสมบูรณ์ หรื อเมือพ้ นกําหนด
90 (เก้ าสิบ) วัน นับแต่วนั ทีผู้เช่ าแจ้ งให้ ผ้ ูให้ เช่ าทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษรถึงเจตนาเลิกสัญญาเช่าฉบับนี #เนืองจากการเวนคืนทรัพย์ ทีเช่ า
(ข) ผู้ให้ เช่ าจะคืนค่าเช่าให้ แก่ผ้ ูเช่ าตามสัดส่วนของระยะเวลาการเช่าที
เหลืออยู่ภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ทีผู้ให้ เช่ าได้ รับ
เงินทีได้ รับจากการเวนคืน
ทังนี
# # คู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายไม่มีสิทธิเรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงิน
หรื อประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนใดจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงได้ เว้ นแต่
ค่าเสียหายทีเกิ ดขึ #นเนืองจากการปฏิบัติผิดสัญญาก่อนวันทีสัญญา
ฉบับนี #สิ #นสุดลง
13.12 ในกรณี ทีเกิ ดเหตุการณ์ ต ามทีระบุไ ว้ ใ นข้ อ 12.9 ให้ ถือ ว่าสัญญาฉบับ นี #
สิ #นสุดลงเมือการซือ# ขายทรั พย์ ทีเช่ าเสร็ จสมบูรณ์ โดยทีคู่สญ
ั ญาแต่ละ
ฝ่ ายไม่มีสิทธิ เรี ยกค่าเสียหาย ค่าใช้ จ่าย หรื อเงินหรื อประโยชน์ตอบแทน
อย่ า งอื นใดจากคู่ ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ งได้ เว้ นแต่ ค่ า เสี ย หายที เกิ ด ขึ น#
เนืองจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาก่อนวันทีสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง
13.13 ในกรณีทีสัญญานี #สิ #นสุดลงด้ วยเหตุใดก็ตาม
(ก) ผู้ เ ช่ า ตกลงที จะรั บ ผิ ด ชอบภาษี ที เกี ยวข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ ที เช่ า ตาม
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สัดส่วนจนถึงวันทีสัญญานีส# ิ #นสุดลง ทัง# นี # หากผู้เช่ าได้ ชําระภาษี ที
เกียวข้ องกับทรัพย์ ทีเช่ าล่วงหน้ าในส่วนของช่วงเวลาภายหลังจากที
สัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลงให้ แก่หน่วยงานราชการทีเกียวข้ องแล้ ว ผู้ให้
เช่ า จะคื น ภาษี ที เกี ยวข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ ที เช่ า ในส่ว นดัง กล่า วตาม
สัดส่วนให้ แก่ผ้ ูเช่ าภายใน 7 (เจ็ ด) นับจากวันทีผู้เช่ าได้ ชําระเงิ น
จํ า นวนดัง กล่า วแทนผู้ ใ ห้ เ ช่ า และแจ้ งให้ ผ้ ู ใ ห้ เ ช่ า ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรพร้ อมหลักฐานการชําระเงินจํานวนดังกล่าว
(ข) หากผู้ให้ เช่ าได้ ชําระภาษี ทีเกียวข้ องกับทรั พย์ ทีเช่ าตามทีกําหนดใน
ข้ อ 13.14 (ก) ข้ างต้ นแทนผู้เช่ า หรื อผู้เช่ ามีภาษี ทีเกียวข้ องกับทรั พย์
ทีเช่ าค้ างชําระ และผู้ให้ เช่ าชําระภาษี ทีเกียวข้ องกับทรัพย์ ทีเช่ าแทน
ผู้เช่ าให้ แก่หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง ผู้เช่ าจะคืนภาษี ทีเกียวข้ อง
กับทรั พย์ ทีเช่ าในส่วนดังกล่าวตามสัดส่วนให้ แก่ผ้ ูให้ เช่ าภายใน 7
(เจ็ด) นับจากวันทีผู้ให้ เช่ าได้ ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแทนผู้เช่ า และ
แจ้ งให้ ผ้ ูเช่ าทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรพร้ อมหลักฐานการชําระเงิน
จํานวนดังกล่าว
13.14 การทีสัญญานี #สิ #นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การ
เยียวยา หน้ าที หรื อความรับผิดของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายทีเกิดขึ #นก่อนวันที
สัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง ซึงรวมถึงการเรี ยกร้ องค่าเสียหายทีเกิดจากการผิด
สัญญานี #ซึงเกิดขึ #น ณ หรื อก่อนวันทีสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง

(2)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาอืนๆ ทีเกียวกับการจัดตัง. กองทรัสต์
1) สัญญาตกลงกระทําการ
หัวข้ อ
บริษัทฯ

รายละเอียด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

กองทรัสต์

ทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์และสิทธิ การเช่า ดับบลิวเอชเอ บิส
ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ โดยมี บ ริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จัด การกองทุน กรุ ง ไทย จํ า กัด
(มหาชน) ในฐานะทรัสตี เป็ นผู้มีอํานาจกระทําแทน

1. คํานิยาม

เว้ น แต่ข้ อ ความหรื อ บริ บ ทในสัญ ญาฉบับ นี จ# ะกํ า หนดไว้ เ ป็ นอย่า งอื น ให้
ถ้ อยคําทีระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
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รายละเอียด
กลุ่มบุคคล
เดียวกัน

หมายถึง กลุ่ ม บุ ค คลเดี ย วกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ที ทจ.
49/2555 เรื อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์

กําไรจากการ
ดําเนินงาน

หมายถึง ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง
โครงการ SJ Infinite I หรื อโครงการ
บางนา (แล้ วแต่กรณี) เช่น ค่าเช่าและ
ค่ า บริ การ ค่ า นํ า# ค่ า ไฟ ค่ า ที จอด
รถยนต์ ค่า บริ ก ารอื นๆ เป็ นต้ น ตาม
บัญ ชี ที ปรากฏในงบรายไตรมาสของ
กองทรั ส ต์ ที ผ่ า นการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีหรื องบการเงินประจําปี ของ
กองทรั ส ต์ ที ผ่า นการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ ว (แล้ วแต่กรณี) ไม่รวม
ดอกเบีย# เงินฝากธนาคาร ดอกเบีย# รั บ
อันเกิดจากการทีผู้เช่าผิดนัด และ กําไร
จากการนํ า เงิ น ทุนไปลงทุน ปรั บ ปรุ ง
ด้ วยการหักจํานวนเงินรายได้ จากการ
ดําเนินงานของโครงการ SJ Infinite I
หรื อโครงการบางนาทีผู้เช่าผิดนัดชําระ
และ การรั บรู้ รายได้ เพือให้ รายได้ ค่า
เช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามทีกําหนด
ในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ลบด้ วย จํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่าย
ในการดําเนินงานของโครงการ SJ
Infinite
I หรื อ โครงการบางนา
(แล้ ว แต่ ก รณี ) (ข) ค่ า ธรรมเนี ย ม
ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละค่ า ตั ว
แทนหรื อ นายหน้ า (Agency) เพื อ
จัดหาผู้เช่า (ค) ค่าบํารุ งรักษาและ
ซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิ น (Maintenance
Expense) (ง) ค่าภาษี โรงเรื อน และ
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รายละเอียด
ภาษี ป้าย (จ) ค่าใช้ จ่ายประกันภัย
ความเสี ยงภัย ทรั พ ย์ สิ น (All Risk
Insurance)
ประกั น ภั ย ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public
Liability Insurance) และประกันภัย
ธุ ร กิ จ หยุ ด ชะงั ก
(Business
Interruption Insurance) และ (ฉ)
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื นๆ ที เกิ ด ขึ น# จากการ
ดําเนินการตามปกติของโครงการ SJ
Infinite
I หรื อ โครงการบางนา
(แล้ วแต่กรณี) ซึงไม่ใช่เป็ นค่าใช้ จ่ายที
เกิ ดขึ น# โดยเฉพ าะเนื องจากเป็ น
ทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ เข้ าลงทุน
ทัง# นี # ค่าใช้ จ่า ยดัง ต่อไปนีจ# ะไม่นํามา
หักออกจากรายได้ จากการดําเนินงาน
ของโครงการ SJ Infinite I หรื อ
โครงการบางนา (แล้ วแต่กรณี)
(1) ค่ า ผู้ ประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ค่ า
ผู้ส อบบัญ ชี ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม น า ย ท ะ เ บี ย น
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการรับและ
ดํ า รงหน่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย ค่าใช้ จ่ายอืนใดทีจะต้ อง
จ่า ยให้ ต ลาดหลัก ทรั พย์ แ ห่ง ประเทศ
ไ ท ย แ ล ะ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝ า ก
หลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กั ด
ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรื อโอน
เงิ น ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
รวมตลอดจน ค่ า ใช้ จ่ า ยอื นใดที หาก
กองทรัสต์ มิได้ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ไม่
จํ า เป็ นต้ องมี ค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่า ว (2)
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รายละเอียด
รายการกําไรหรื อขาดทุนทางบัญชีทียัง
ไม่รับรู้ จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
(3) ค่าใช้ จ่ายทีจัดเป็ นค่าใช้ จ่ายฝ่ าย
ทุน (Capital Expenditure) (4) ต้ นทุน
ทางการเงิ นของกองทรั สต์ รวมทัง#
ดอกเบี #ยจ่าย (5) การจ่ายชําระคืนเงิน
ต้ น ตามที ระบุใ นสัญ ญาเงิ น กู้ (6)
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดการประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ รวมทังการตั
#
งที
# ปรึ กษา
ต่า งๆ ของกองทรั ส ต์ ที เกี ยวข้ อ งกับ
การดําเนินเรื องดังกล่าว (7) ค่าเผือหนี #
สงสัย จะสูญ และ (8) ค่ าใช้ จ่ ายใน
การดูแลทรั พย์ สินในส่ วนทีไม่ เป็ น
สาระสําคัญ สําหรับโครงการบางนา
เท่า นัน# และตราบเท่า ที บริ ษั ท ฯ เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบาง
นา (ตามทีนิยามไว้ ในสัญญาสัญญา
แ ต่ ง ตั ง# ผู้ บริ หารอสั ง หาริ มทรั พย์
โครงการบางนา) ซึงบริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบาง
น า ต ก ล ง ที จ ะ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าว)
ทังนี
# # ตัวอย่างของรายการต่างๆ ในการ
คํ า นวณกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งาน
ปรากฎตามเอกสารแนบท้ ายของ
สัญญาฉบับนี #
กําไรจากการ
หมายถึง (ก) ในกรณีทีอ้ างอิงถึงโครงการ SJ
ดําเนินงานขัน. ตํา
Infinite I
กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานขัน# ตํ า
ของโครงการ SJ Infinite I โดย
มีรายละเอียดตามทีกําหนดไว้ ใน
ข้ อ 6.1(ก) หรื อ
(ข) ในกรณีทีอ้ างอิงถึงโครงการบาง
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หัวข้ อ

รายละเอียด
นา
กําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# า
ของโครงการบางนา โดยมี
รายละเอียดตามทีกําหนดไว้ ใน
ข้ อ 8.1(ก)
โครงการ SJ
Infinite I

หมายถึง อาคาร SJ Infinite I Business
Complex ตังอยู
# ่ที 349-349/79 แขวง
จอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

โครงการบางนา

หมายถึง อาคารสํานักงาน โครงการ บางนา บิส
ซิเนส คอมเพล็ก ซ์ ตัง# อยู่ที ถนนบาง
นา-ตราด กม.7 หมูท่ ี 13 แขวงบางแก้ ว
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ
อสังหาริมทรัพย์
สํานักงาน

หมายถึง โครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า นัก งาน
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 9.1

เงินส่ วนต่ างที
ต้ องชําระ

หมายถึง (ก) ในกรณีทีอ้ างอิงถึงโครงการ SJ
Infinite I เงินส่วนต่างทีบริ ษัทฯ
ต้ อง ชํ า ระใ ห้ แ ก่ ก อ งท รั ส ต์
ร ะ ห ว่ า ง กํ า ไ ร จ า ก ก า ร
ดําเนิ น งานและกําไรจากการ
ดํ า เ นิ น ง า น ขั . น ตํ า โ ด ย มี
รายละเอีย ดการคํ านวณตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 6.1(ข) หรื อ
(ข) ในกรณีทีอ้ างอิงถึงโครงการบาง
นา เงินส่วนต่างทีบริ ษัทฯ ต้ อง
ชําระให้ แก่กองทรั สต์ ระหว่าง
กําไรจากการดําเนิ น งานและ
กํา ไรจากการดํา เนิ น งานขั น.
ตํ า โด ย มี ร า ย ละ เ อี ย ด ก า ร
คํ า นวณตามที กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ
8.1(ข)

ส่วนที 2 หน้ า 112

หัวข้ อ

รายละเอียด
วันทีสัญญามีผล
ใช้ บังคับ

หมายถึง วันทีกองทรั สต์ เข้ าลงทุนในโครงการ
SJ Infinite I และโครงการบางนา
สํ า เร็ จสมบู ร ณ์ ต ามที กํ า หนดไว้ ใน
สัญญาทีเกียวข้ อง

พืน. ทีเช่ าส่ วนที
หมายถึง พื #นทีให้ เช่าของโครงการ SJ Infinite I
เหลือในโครงการ
จํานวนประมาณ 3,742 ตารางเมตร
SJ Infinite I
ซึ งอยู่ ใ นชั น# ที 21 ถึ ง ชั น# ที 24 ซึ ง ณ
วันทีทําสัญญานี #ยังไม่มีผ้ เู ช่า
พืน. ทีเช่ าส่ วนที
หมายถึง พื น# ที ให้ เช่ า ของโครงการบางนา
เหลือในโครงการ
จํานวนประมาณ 2,578 ตารางเมตร
บางนา
ซึงอยูใ่ นชันที
# 5 (บางส่วน) ชันที
# 6 และ
ชันที
# 7 ซึง ณ วันทีทําสัญญานี #ยังไม่มีผ้ ู
เช่า
ผู้จัดการ
กองทรัสต์

หมายถึง บริ ษั ท ดับ บลิ ว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท
แมเนจเม้ นท์ จํากัด

บริษัทจด
ทะเบียน

หมายถึง บริ ษัททีมีห้ ุนสามัญเป็ นหลักทรั พย์จด
ทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย

บริษัทย่ อย

หมายถึง (1) บริ ษัท จํ า กัด หรื อบริ ษั ทมหาชน
จํ า กั ด ที บ ริ ษั ท ฯ มี อํ า น า จ
ควบคุมกิจการ
(2) บริ ษัท จํ า กัด หรื อบริ ษั ทมหาชน
จํ า กั ด ที บริ ษั ท ย่ อ ยตาม (1) มี
อํานาจควบคุมกิจการ
(3) บริ ษัท จํ า กัด หรื อบริ ษั ทมหาชน
จํ า กั ด ที อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ อํ า น า จ
ควบคุ ม กิ จ การต่ อ เป็ นทอดๆ
โด ย เ ริ ม จ า ก ก า ร อ ยู่ ภา ย ใ ต้
อํ า นาจควบคุ ม กิ จ การของ
บริ ษัทย่อยตาม (2)
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รายละเอียด
บริษัทร่ วม

หมายถึง บริ ษั ท ที บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยถื อ
หุ้นไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมรวมกัน
ตังแต่
# ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50
ของจํานวนสิทธิ ออกเสียงทังหมดของ
#
บริ ษัทนัน#

อาคารสํานักงาน

หมายถึง อาคารที ใช้ ประโยชน์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
อาคารสํานักงานให้ เช่า

อํานาจควบคุม
กิจการ

หมายถึง (1) การถือหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงในนิติ
บุ ค คลหนึ งเกิ น กว่ า ร้ อยละ 50
ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมด
#
ของนิติบคุ คลนัน#
(2) การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ในทีประชุมผู้ถือหุ้นของ
นิติบคุ คลหนึง ไม่ว่าโดยตรง หรื อ
โดยอ้ อม หรื อไม่ว่าเพราะเหตุอืน
ใด
(3) การมีอํานาจควบคุมการแต่งตัง#
หรื อถอดถอนกรรมการตังแต่
# กึ ง
หนึงของกรรมการทัง# หมด ไม่ว่า
โดยตรง หรื อโดยอ้ อม

หนังสือชีช. วน

2. วันที
สัญญามี
ผลใช้
บังคับ

หมายถึง แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขาย
หน่ ว ยทรั ส ต์ (แบบ 69-REIT) และ
หนังสือชี #ชวนของกองทรัสต์

2.1 ให้ สญ
ั ญาฉบับนี #มีผลใช้ บงั คับนับแต่วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ
2.2 ในกรณีทีกองทรั สต์ ไม่สามารถเข้ าลงทุนในโครงการ SJ Infinite I
และโครงการบางนาได้ สาํ เร็ จตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ อง ให้
ถือว่าสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง โดยคูส่ ญ
ั ญาไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหาย
หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ทังนี
# # การทีสัญญาฉบับนี #สิ #น
ผลผูกพันด้ วยเหตุดงั กล่าวไม่ถือว่าเป็ นการเลิกสัญญาหรื อผิดสัญญา
โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่อย่างใด
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3. ข้ อตกลง ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ
เกียวกับ
3.1 บริษัทฯ ตกลงจะรักษาสัดส่วนการถือครองหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์
การถือ
ให้ อยู่ในความครอบครองของบริ ษัทฯ และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ครอง
ของบริ ษัท ฯ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 (สิบห้ า) ของจํานวนหน่วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
ทังหมดของกองทรั
#
สต์ ทีมีการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครัง# แรก
3.2 บริ ษัทฯ และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษัทฯ ตกลงจะไม่ขาย
หรื อโอนหน่วยทรั สต์ หรื อนําหน่วยทรัสต์ ไปจํานําหรื อก่อภาระผูกพัน
ใดๆ จนทําให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษัทฯ ถือ
ครองหน่วยทรัสต์รวมกันตํากว่าสัดส่วนทีกําหนดไว้ ในข้ อ 3.1 เว้ นแต่ใน
กรณี จํ า นํ า หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พัน ใดๆ ให้ ก ระทํ า ได้ เมื อมี ก ารแจ้ งให้
กองทรัสต์ ทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4. การถือหุ้น ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ
และดํารง
4.1 บริ ษัท ฯ ตกลงทีจะให้ บริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อยหรื อบริ ษัทร่ วม
สัดส่ วน
(รวมเรี ย กว่า “บริ ษั ท ในกลุ่ ม ดั บ บลิ ว เอชเอ”) ถื อ หุ้น และดํ า รง
การถือหุ้น
สถานะการเป็ นผู้ถือหุ้นของผู้จัดการกองทรั สต์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ใน
ร้ อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ า) ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
#
ผู้จัดการ
กองทรัสต์ 4.2 บริษัทฯ ตกลงว่าบริษัทฯ และ/หรื อ บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะ
ไม่จําหน่าย จ่าย โอนหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ ในหุ้นดังกล่าว หรื อกระทํา
การประการอืนใด อันมีผลทําให้ ห้ ุนของผู้จัดการกองทรั สต์ และหรื อ
อํานาจการจัดการงานของผู้จัดการกองทรั สต์ ตกไปอยู่กบั บุคคลอืน
โดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากกองทรั สต์ ก่อน
เว้ น แต่เ ป็ นการจํ า หน่ า ยจ่ า ยโอนหุ้น ของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่
บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ
4.3 บริษัทฯ ตกลงว่าบริษัทฯ และ/หรื อ บริษัทในกลุ่มดับบลิวเอชเอ จะ
ดํ า เนิ น การใดๆ ด้ วยการอาศัย สิ ท ธิ ข องตนเท่ า ที จะทํ า ได้ ภายใต้
กฎหมายในฐานะผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ เ พื อทํ า ให้ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์
ปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จัดการกองทรั สต์ ในฐานะที เป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึงได้ รับ
ความไว้ วางใจ ด้ วยความระมัดระวัง ซื อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นไปตาม
สัญ ญาก่อ ตั #งทรั ส ต์ สัญ ญาแต่ ง ตัง# ผู้จัด การกองทรั ส ต์ กฎหมายที
เกียวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ู
ลงทุน และมติทีประชุมของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
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5. หน้ าที
5.1 บริ ษั ท ฯ ตกลงที จะชํ า ระค่ า เช่ า สํ า หรั บ พื น. ที เช่ า ส่ ว นที เหลื อ ใน
เกียวกับ
โครงการ SJ Infinite I ให้ แก่กองทรัสต์ เป็ นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับ
อสังหาริม
แต่วั น ที สั ญ ญามี ผ ลใช้ บั ง คั บ เป็ นจํ า นวนเงิ น 2,058,100 บาทต่ อ
ทรัพย์ ที
เดือน เว้ นแต่ในช่วง 3 (สาม) ปี ดังกล่าว มีผ้ เู ช่าพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือ
กองทรัสต์
ในโครงการ SJ Infinite I ดังกล่าว ทังหมดหรื
#
อบางส่วนแล้ ว จํานวน
จะเข้ า
เงินค่าเช่าที บริษัทฯ จะต้ องชําระจะลดลงตามสัดส่วนดังกล่าว
ลงทุนครัง.
แรก ใน
ในการนี # บริษัทฯ ตกลงทีจะชําระเงินค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ นตามเงือนไข
โครงการ
ดังต่อไปนี #เป็ นรายเดือนให้ แก่กองทรั สต์ ทังนี
# # ภายใน 10 (สิบ) วันทํา
SJ Infinite I
การนับ จากวัน ที บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบแจ้ งหนี จ# ากกองทรั ส ต์ พ ร้ อมกับ
เอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ เพือนํามาใช้ ในการตรวจสอบจํานวนเงินทีต้ อง
ชําระภายใต้ ข้อนี #
(ก)

ภายใต้ บังคับข้ อ 5.1(ค) ในกรณี ทีกองทรั สต์ สามารถจัดหาผู้
เช่าสําหรับพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการ SJ Infinite I
โดยมีการลงนามในสัญญาเช่าและบริ การพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือ
ในโครงการ SJ Infinite I ทีเกียวข้ องแล้ ว (“สัญญาเช่ าพืน. ที
ให้ เช่ าโครงการ SJ Infinite I”) มีระยะเวลาการเช่าอย่างน้ อย
เท่ากับระยะเวลาทีเหลือของ 3 (สาม) ปี ดังกล่าว และมีอตั ราค่า
เช่ า และค่ า บริ ก ารในช่ ว งระยะเวลาที เหลื อ ของ 3 (สาม) ปี
ดังกล่าว รวมกันเฉลียแล้ วเท่ากับหรื อมากกว่า 2,058,100 บาท
ต่อเดือน บริษัทฯ ไม่มีหน้ าทีต้ องชําระเงินใดๆ ให้ แก่กองทรั สต์
และถื อว่า หน้ า ทีของบริ ษัท ฯ ในการชํ าระค่า เช่า ตามข้ อ 5.1
สิ #นสุดลง

(ข)

ภายใต้ บงั คับข้ อ 5.1(ค) ในกรณีทีกองทรั สต์ สามารถจัดหาผู้
เช่าสําหรับพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการ SJ Infinite I
โดยมี การลงนามในสั ญญาเช่ าพื น. ทีให้ เช่ าโครงการ SJ
Infinite I แล้ ว โดยมีระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่าระยะเวลาทีเหลือ
ของ 3 (สาม) ปี ดังกล่าว หรื อ มีอตั ราค่าและค่าบริ การรวมกัน
เป็ นจํานวนน้ อยกว่า 2,058,100 บาท ต่อเดือน บริ ษัทฯ จะ
ชําระเงินให้ แก่กองทรั สต์ สําหรับระยะเวลาทีเหลือทีไม่ครบ 3
ปี ที เหลื อ 2,058,100 บาท ต่ อ เดื อ น หรื อ จะชํ า ระเงิ น ให้ แ ก่
กองทรัสต์ ในแต่ละเดือนเป็ นเงินจํานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง
(ก) เงินจํานวน 2,058,100 บาท และ (ข) เงินจํานวนค่าเช่าและ
ค่ า บริ การตามที กํ า หนดภายใต้ สั ญ ญาเช่ าพื น. ที ให้ เช่ า
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โครงการ SJ Infinite I ดังกล่าวข้ างต้ น แล้ วแต่กรณี
(ค)

ในกรณี ที ผู้เ ช่ า ตามสัญ ญาเช่ า พืน. ที ให้ เ ช่ าโครงการ SJ
Infinite I ผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด หรื อไม่สามารถชําระค่าเช่า
และ/หรื อค่าบริ การภายใต้ สัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ าโครงการ SJ
Infinite I ได้ บริ ษัทฯ ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อกองทรั สต์ และ
ไม่ต้องรับผิดชําระค่าเช่าและ/หรื อค่าบริ การดังกล่าวแทนผู้เช่า
รายดังกล่าว

5.2 ในกรณีทีพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการ SJ Infinite I ส่วนหนึง
ส่วนใดหรื อทังหมดไม่
#
มีผ้ เู ช่า
(ก)

บริษัทฯ มีสทิ ธิทีจะจัดหาผู้เช่ามาเช่าพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือใน
โครงการ SJ Infinite I ได้ โดยกองทรั สต์ ตกลงทีจะให้ ความ
ร่วมมือกับบริษัทฯ ในการนําส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง และ

(ข)

บริ ษัท ฯ และ/หรื อบุคคลทีบริ ษัท ฯ จะกํ าหนดมีสิทธิ ใช้ พืน. ที
เช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการ SJ Infinite I ทีไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าว
ได้ โดยตกลงเข้ าทํ า สั ญ ญาเช่ าและบริ ก ารพื น. ที ให้ เช่ า
โครงการ SJ Infinite I โดยมีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การในอัตรา
เดียวกับทีบริษัทฯ ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีเช่าส่วนทีเหลือ
ในโครงการ SJ Infinite I ให้ แก่กองทรั สต์ ทีระบุในข้ อ 5.1 ทังนี
# #
เพือให้ ปราศจากข้ อสงสัย พื #นทีดังกล่าวข้ างต้ นทีบริ ษัทฯ และ/
หรื อบุคคลทีบริ ษัทฯ เช่า ถือว่าเป็ นพื #นทีทีมีผ้ เู ช่าแล้ ว ซึงจะทํา
ให้ จํานวนเงิ นค่าเช่าที บริ ษัท ฯ จะต้ องชํ าระตามข้ อ 5.1 นี #
ลดลงตามสัดส่วนของค่าเช่าและค่าบริ การดังกล่าว

5.3 ตลอดระยะเวลาตามทีกําหนดในข้ อ 5.1 ในการหาผู้เช่าพื #นทีโครงการ
SJ Infinite I กองทรั สต์ ตกลงทีจะเสนอ และ/หรื อ ดําเนินการให้
ตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) ในการจัดหาผู้เช่าของโครงการ SJ
Infinite I เสนอพื #นทีให้ เช่าของโครงการ SJ Infinite I ในชัน# อืนๆ
(นอกเหนือจากพืน. ทีรั บประกันโครงการ SJ Infinite I) พร้ อมกับ
พืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการ SJ Infinite I ให้ แก่ลกู ค้ าเพือให้
ลูกค้ าพิจารณาการเช่าพื #นทีทังสองอย่
#
างเท่าเทียมกัน
5.4 กองทรั สต์ ตกลงทีจะให้ ความร่ วมมือและส่งมอบเอกสารทีเกียวข้ อง
ต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพือนํามาใช้ ในการตรวจสอบจํ านวนเงินทีต้ อง
ชําระภายใต้ ข้อ 5.1 ตามทีบริษัทฯ ร้ องขอ และรับรองและรับประกันต่อ
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บริ ษั ท ฯ ว่ า เอกสารที เกี ยวข้ องต่ า งๆ ที ส่ง มอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ นัน#
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นจริ งทุกประการ

6. การ
6.1 คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงกันดังต่อไปนี #
รับประกัน
(ก) บริ ษัทฯ ตกลงรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขัน. ตําของ
กําไรจาก
โครงการ SJ Infinite I เป็ นระยะเวลา 9 (เก้ า) ปี นับแต่วันที
การ
สัญญามีผลใช้ บังคับ (“ระยะเวลาการรั บประกันโครงการ
ดําเนินงา
SJ Infinite I”) ซึงอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการรับประกันโครงการ
นขัน. ตํา
SJ Infinite I โดยมีรายละเอียดดังนี # โดยบริ ษัทฯ จะชําระเงิน
ของ
โครงการ SJ
ส่ วนต่ างทีต้ องชําระ ตามวิธีการคํานวณทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ข)
Infinite I
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
กําไรจากการ
คอมเพล็กซ์
ตังแต่
# วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน ถึง
วันที 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยหากกองทรัสต์
เข้ าลงทุนภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558
วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2565
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
ตัง# แต่วันที 1 เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันที
ครบ 9 ปี นั บ แต่ วั น ที กองทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุน ใน
ทรัพย์สิน โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลัง
วันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกัน
จะเพิมขึ #นตามสัดส่วน

(ข)

ดําเนินงานขัน. ตํา
(ล้ านบาท)

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96

64.14

การคํ านวณ เงิน ส่ วนต่ างที ต้ องชําระ ที บริ ษั ท ฯ ต้ องชํ าระ
ให้ แก่กองทรัสต์ ให้ คํานวณดังนี #
(1) กําไรจากการดํา เนิ น งานขัน. ตําตามทีกํ าหนดไว่ในข้ อ
6.1(ก) ณ วันสุดท้ ายของงวดแต่ละงวดทีเกียวข้ อง หักลบ
ด้ วย
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(2) กําไรจากการดําเนิ น งานในแต่ละงวดทีเกี ยวข้ อ ง โดย
คํานวณ ตังแต่
# ต้นงวดจนถึงวันสุดท้ ายของงวดนัน# หักลบ
ด้ วย
(3) เงิน ส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีบริ ษัท ฯ ได้ ชําระในงวดก่อน
หน้ าในรอบปี นัน# (Cumulative Subsidies) (หากมี)
(ค)

ในกรณีทีผลการคํานวณ เงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระ มี ค่ าเป็ น
บวก บริ ษั ท ฯ จะชํ า ระเงิ น ส่ วนต่ างที ต้ องชํ า ระ ให้ แก่
กองทรั สต์ สําหรั บงวดดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันที
ผู้จัดการกองทรั สต์ จัดส่งและเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
หรื อ งบการเงิ น ประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ (แล้ ว แต่ ก รณี ) ผ่า น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทฯ ได้ รับใบแจ้ งหนี #
จากกองทรั สต์ พร้ อมกับเอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ เพือนํามาใช้
ในการตรวจสอบจํานวนเงินทีต้ องชําระภายใต้ ข้อนี #แล้ ว

(ง)

ในกรณี ที ผลการคํ า นวณ เงิ น ส่ วนต่ างที ต้ องชํ า ระ มี ค่ า
เท่ ากับศูนย์ หรือเป็ นลบ บริษัทฯ ไม่ต้องชําระเงินส่ วนต่ างที
ต้ องชําระ ให้ แก่กองทรัสต์ สําหรับงวดดังกล่าว

(จ)

หาก ณ วัน สิ น# งวดที 4 ของปี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานมี
จํานวนสูงกว่ากําไรจากการดําเนินงานขัน. ตํา บริ ษัทฯ มีสิทธิ
เลือกทีจะให้ กองทรั สต์ คืนเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีบริ ษัทฯ
ชําระไปแล้ วในรอบปี นัน# คืนให้ แก่บริ ษัทฯ (โดยไม่มีดอกเบี #ย)
หรื อนําไปหักลบจากกําไรจากการดําเนินงานขัน. ตําของงวด
ถัดไปในปี ถัดไป

(ฉ)

ในกรณีทีสิ #นสุดระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ Infinite
I แล้ ว และ
(1) กองทรัสต์ มีเงินจํานวนตามข้ อ 6.1(จ) สะสมอยู่ และ/หรื อ
(2) กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ชํ า ระหนี ร# ายได้ ที ตัง# ค้ า งรั บ ไว้ คื น โดย
กองทรั สต์ จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ภายใน 3 (สาม) วันทําการนับจากวันทีกองทรั สต์ ได้ รั บ
ชําระหนี #ดังกล่าวคืน
กองทรั สต์ ตกลงจะคืนเงิ นจํานวนตามข้ อ (1) ข้ างต้ น ให้ แก่
บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจากวัน
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สุดท้ ายของงวดทีสิ #นสุดระยะเวลาการรับประกันโครงการ SJ
Infinite I และเมือกองทรั สต์ ได้ รับใบแจ้ งหนี #จากบริ ษัทฯ และ
กองทรั สต์ ตกลงจะคืนเงิ นจํานวนตามข้ อ (2) ข้ างต้ น ให้ แก่
บริ ษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจาก
วันทีกองทรั สต์ ได้ รับชําระหนี #ดังกล่าวและได้ รับใบแจ้ งหนี #จาก
บริษัทฯ
6.2 ในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# า ตามข้ อ ˆ.… บริ ษัทฯ
ตกลงจะรับประกันอย่างลูกหนี #ร่วม
(ก) ในกรณีผ้ เู ช่าในโครงการ SJ Infinite I รายใดผิดนัดไม่ชําระค่า
เช่าและค่าบริ การตามกําหนดเวลา บริษัทฯ จะชําระค่าเช่าและ
ค่าบริ การแทนผู้เช่าดังกล่าวอย่างลูกหนีร# ่ วม โดยบริ ษัท ฯ จะ
ชําระค่าเช่าและค่าบริ การทีผู้เช่าผิดนัดชําระดังกล่าวภายใน 7
(เจ็ด) วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากกองทรั สต์ ทังนี
# # กองทรั สต์
จะดํ า เนิ น การทวงถามให้ ผู้เ ช่ า ชํ า ระค่ า และค่ า บริ ก ารตาม
หลักเกณฑ์ในคูม่ ือระบบการทํางานและระบบควบคุมภายใน
(ข) จํานวนเงิ นทีบริ ษัท ฯ ชํ าระให้ แก่กองทรั สต์ ในกรณี ทีผู้เช่าใน
โครงการ SJ Infinite I ไม่ชําระค่าเช่าและค่าบริ การตามข้ อ (ก)
ให้ นํามารวมเป็ นส่วนหนึงของกําไรจากการดําเนิ นงานของ
กองทรัสต์ และเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระตามข้ อ 6.1
(ค)

หากผลการคํานวณเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระในงวดใดมีค่าเป็ น
ลบอันเป็ นผลเนืองจากเงินทีบริ ษัทฯ ชําระแทนผู้เช่าตามทีระบุ
ในข้ อ (ก) หรื อกองทรัสต์ ได้ รับชําระค่าเช่าและค่าบริ การคืนจาก
ผู้เช่า กองทรัสต์จะยกยอดเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีมีค่าเป็ น
ลบดังกล่าวไปรวมกับเงินส่วนต่างทีต้ องชําระทีมีค่าเป็ นลบหรื อ
หักลบกับเงินส่วนต่างทีต้ องชําระทีมีค่าเป็ นบวก (แล้ วแต่กรณี)
ในงวดถัดไป เว้ นแต่ (1) ในกรณี ณ สิ #นงวดที 4 ให้ นําข้ อ 6.1 (จ)
มาใช้ บงั คับ และ (2) ในกรณีทีสิ #นสุดระยะเวลาการรั บประกัน
โครงการ SJ Infinite I กองทรั สต์ จะคืนเงินส่ วนต่ างทีต้ อง
ชํ า ระที มี ค่ า เป็ นลบดัง กล่า วให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ โดยกองทรั ส ต์
จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 3 (สาม)
วันทําการนับแต่สิ #นสุดระยะเวลาการรั บประกันโครงการ SJ
Infinite I และกองทรัสต์ ตกลงจะคืนเงินส่วนต่างทีต้ องชําระทีมี
ค่าเป็ นลบดังกล่าว ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10
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(สิบ ) วัน ทํ า การนับ จากวัน ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ใบแจ้ ง หนี จ# าก
บริษัทฯ
6.3 กองทรั สต์ ตกลงทีจะให้ ความร่ วมมือและส่งมอบเอกสารทีเกียวข้ อง
ต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพือนํามาใช้ ในการตรวจสอบจํ านวนเงินทีต้ อง
ชําระภายใต้ ข้อ 6 ตามทีบริ ษัทฯ ร้ องขอ และรับรองและรับประกันต่อ
บริ ษั ท ฯ ว่ า เอกสารที เกี ยวข้ องต่ า งๆ ที ส่ง มอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ นัน#
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นจริ งทุกประการ

7. หน้ าที
7.1 บริ ษั ท ฯ ตกลงที จะชํ า ระค่ า เช่ า สํ า หรั บ พื น. ที เช่ า ส่ ว นที เหลื อ ใน
เกียวกับ
โครงการบางนา ให้ แก่กองทรั สต์ เป็ นระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับแต่
อสังหาริม
วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ เป็ นจํานวนเงิน 902,300 บาท ต่อเดือน เว้ น
ทรัพย์ ที
แต่ ใ นช่ ว ง 3 (สาม) ปี ดัง กล่ า ว มี ผ้ ูเ ช่ า พื น. ที เช่ าส่ วนที เหลื อ ใน
กองทรัสต์
โครงการบางนาดังกล่าวทังหมดหรื
#
อบางส่วนแล้ ว จํานวนเงินค่าเช่าที
จะเข้ า
บริษัทฯ จะต้ องชําระจะลดลงตามสัดส่วนดังกล่าว
ลงทุนครัง.
แรก ใน
ในการนี # บริษัทฯ ตกลงทีจะชําระเงินค่าเช่าดังกล่าวข้ างต้ นตามเงือนไข
โครงการ
ดังต่อไปนี #เป็ นรายเดือนให้ แก่กองทรั สต์ ทังนี
# # ภายใน 10 (สิบ) วันทํา
บางนา
การนับ จากวัน ที บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ใบแจ้ งหนี จ# ากกองทรั ส ต์ พ ร้ อมกับ
เอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ เพือนํามาใช้ ในการตรวจสอบจํานวนเงินทีต้ อง
ชําระภายใต้ ข้อนี #
(ก)

ภายใต้ บังคับข้ อ 7.1(ค) ในกรณี ทีกองทรั สต์ สามารถจัดหาผู้
เช่าสําหรับพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการบางนา โดยมี
การลงนามในสัญญาเช่าและบริ การพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือใน
โครงการบางนา ทีเกี ยวข้ อ งแล้ ว (“สัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ า
โครงการบางนา”) มี ร ะยะเวลาการเช่ า อย่า งน้ อ ยเท่า กับ
ระยะเวลาทีเหลือของ 3 (สาม) ปี ดังกล่าว และมีอตั ราค่าเช่าและ
ค่า บริ ก ารในช่ ว งระยะเวลาที เหลื อ ของ 3 (สาม) ปี ดัง กล่า ว
รวมกันเฉลียแล้ วเท่ากับหรื อมากกว่า 902,300 บาท ต่อเดือน
บริษัทฯ ไม่มีหน้ าทีต้ องชําระเงินใดๆ ให้ แก่กองทรั สต์ และถือ
ว่าหน้ าทีของบริษัทฯ ในการชําระค่าเช่าตามข้ อ 7.1 นี #สิ #นสุดลง

(ข)

ภายใต้ บงั คับข้ อ 7.1(ค) ในกรณีทีกองทรั สต์ สามารถจัดหาผู้
เช่าสําหรับพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการบางนา โดยมีการ
ลงนามในสัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ าโครงการบางนา แล้ ว โดยมี
ระยะเวลาการเช่าน้ อยกว่าระยะเวลาทีเหลือ ของ 3 (สาม) ปี
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ดังกล่าว หรื อ มีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การรวมกันเป็ นจํ านวน
น้ อยกว่า 902,300 บาท ต่อเดือน บริ ษัท ฯ จะชํ าระเงิ นให้ แก่
กองทรั ส ต์ สํ า หรั บ ระยะเวลาที เหลื อ ที ไม่ ค รบ 3 ปี ที เหลื อ
902,300 บาท ต่อเดือน หรื อ จะชําระเงินให้ แก่กองทรั สต์ ในแต่
ละเดือน เป็ นเงินจํานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่าง (ก) เงินจํานวน
902,300 บาท และ (ข) เงินจํานวนค่าเช่าและค่าบริ การตามที
กําหนดในสัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ าโครงการบางนา ดังกล่าว
ข้ างต้ น แล้ วแต่กรณี
(ค)

ในกรณี ทีผู้เช่าตามสัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ าโครงการบางนา
ผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด หรื อไม่สามารถชํ าระค่าเช่าและ/หรื อ
ค่าบริ การภายใต้ สัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ าโครงการบางนา ได้
บริ ษัทฯ ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อกองทรั สต์ และไม่ต้องรับผิด
ชําระค่าเช่าและ/หรื อค่าบริ การดังกล่าวแทนผู้เช่ารายดังกล่าว

7.2 ในกรณีทีพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการบางนา ส่วนหนึงส่วนใด
หรื อทังหมดไม่
#
มีผ้ เู ช่า
(ก)

บริษัทฯ มีสทิ ธิทีจะจัดหาผู้เช่ามาเช่าพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือใน
โครงการบางนา ได้ โดยกองทรัสต์ตกลงทีจะให้ ความร่ วมมือ
กับบริษัทฯ ในการนําส่งเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง และ

(ข)

บริ ษัท ฯ และ/หรื อบุคคลทีบริ ษัท ฯ จะกํ าหนดมีสิทธิ ใช้ พืน. ที
เช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการบางนา ทีไม่มีผ้ ูเช่าดังกล่าวได้
โดยตกลงเข้ าทําสัญญาเช่ าพืน. ทีให้ เช่ าโครงการบางนา โดย
มีอัตราค่าเช่าและค่าบริ การในอัตราเดียวกับทีบริ ษัทฯ ตกลง
ชําระค่าเช่าสําหรับพื #นทีเช่าส่วนทีเหลือในโครงการบางนาให้ แก่
กองทรัสต์ทีระบุในข้ อ 7.1 ทังนี
# # เพือให้ ปราศจากข้ อสงสัย พื #นที
ดังกล่าวข้ างต้ นทีบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีบริ ษัทฯ เช่า ถือว่า
เป็ นพื #นทีทีมีผ้ ูเช่าแล้ ว ซึงจะทําให้ จํานวนเงินค่าเช่าที บริ ษัทฯ
จะต้ องชํ า ระตามข้ อ 7.1 นี # ลดลงตามสัด ส่ ว นค่ า เช่ า และ
ค่าบริ การดังกล่าว

7.3 การแต่งตังตั
# วแทนหรื อนายหน้ า (Agency) ในการจัดหาผู้เช่า
(ก)

ตลอดระยะเวลาตามทีกํ าหนดในข้ อ 7.1 ในการหาผู้เช่าพืน# ที
โครงการบางนา กองทรั ส ต์ ตกลงที จะเสนอ และ/หรื อ
ดําเนินการให้ ตวั แทนหรื อนายหน้ า (Agency) ในการจัดหาผู้เช่า
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ของโครงการบางนาเสนอพื #นทีให้ เช่าของโครงการบางนา ใน
ชันอื
# นๆ (นอกเหนือจากพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการบาง
นา) พร้ อมกับพืน. ทีเช่ าส่ วนทีเหลือในโครงการบางนา ให้ แก่
ลูกค้ าเพือให้ ลกู ค้ าพิจารณาการเช่าพื #นทีทังสองอย่
#
างเท่าเทียม
กัน
(ข)

ในช่ ว งระยะเวลาก่ อ นที กองทรั ส ต์ จะใช้ สิ ท ธิ ใ นการซื อ.
โครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานั กงานก่ อนบุคคลอืนสําหรั บ
โครงการบางนา 2 ตามทีระบุไว้ ภายใต้ ข้อ •.… (ก) บริษัทฯ ตก
ลงทีจะไม่จัดหาผู้เช่าเพือเช่าพืน# ทีสําหรั บโครงการบางนา 2
ดังกล่าวเอง (โดยไม่รวมถึงพื #นทีเช่าในโครงการบางนา 2 ใน
ส่วนทีบริ ษัทฯ และ/หรื อ กลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษัทฯ ตก
ลงจะเป็ นผู้เช่าเอง) แต่จะดําเนินการว่าจ้ างตัวแทนหรื อนายหน้ า
(Agency) ในการจัดหาผู้เช่าเพือเช่าพื #นทีสําหรับโครงการบาง
นา 2 ดังกล่าว โดยมีเงื อนไขว่า ในกรณี ทีบริ ษัท ฯ ได้ แต่งตัง#
ตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) รายใดโดยให้ มีสิทธิ แต่เพียงผู้
เดียวในการจัดหาผู้เช่าให้ แก่บริ ษัทฯ สําหรับโครงการบางนา
แล้ ว ตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) ทีจะได้ รับการแต่งตังเพื
# อ
จัดหาผู้เช่าสําหรับโครงการบางนา 2 ดังกล่าว จะต้ องไม่เป็ น
ตัวแทนหรื อนายหน้ ารายเดียวกันกับทีบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังให้
# มี
สิท ธิ แ ต่เ พีย งผู้เ ดีย วในการจัดหาผู้เ ช่า ให้ แก่ บริ ษั ท ฯ สําหรั บ
โครงการบางนาดังกล่าว
ทังนี
# # ข้ อกําหนดและเงือนไขภายใต้ ข้อ †.„ (ข) นี # จะไม่ใช้ บงั คับ
ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ ใช้ สทิ ธิในการซื #อโครงการอสังหาริ มทรัพย์
สํานักงานก่อนบุคคลอืนสําหรับโครงการบางนา v ตามทีระบุไว้
ภายใต้ ข้อ •.… (ก) แล้ ว

7.4 กองทรั สต์ ตกลงทีจะให้ ความร่ วมมือและส่งมอบเอกสารทีเกียวข้ อง
ต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพือนํามาใช้ ในการตรวจสอบจํ านวนเงินทีต้ อง
ชําระภายใต้ ข้อ 7.1 ตามทีบริษัทฯ ร้ องขอ และรับรองและรับประกันต่อ
บริ ษั ท ฯ ว่ า เอกสารที เกี ยวข้ องต่ า งๆ ที ส่ง มอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ นัน#
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นจริ งทุกประการ
8. การ
8.1 คูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายตกลงกันดังต่อไปนี #
รับประกัน
(ก) บริษัทฯ ตกลงรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขัน. ตํา ของ
กําไรจาก
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การ
ดําเนินงาน
ขัน. ตําของ
โครงการ
บางนา

โครงการบางนา เป็ นระยะเวลา 6 (หก) ปี นับแต่วันทีสัญญามี
ผลใช้ บังคับ (“ระยะเวลาการรั บประกันโครงการบางนา”)
ซึงอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการรั บประกันโครงการบางนา โดยมี
รายละเอียดดังนี # โดยบริ ษัทฯ จะชําระเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระ
ตามวิธีการคํานวณทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ข)
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่
# วนั ทีกองทรั สต์ เข้ าลงทุนในทรัพย์ สิน ถึงวันที 31
มี น าคม พ.ศ. 2559 โดยหากกองทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุ น
ภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกัน
จะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
ตังแต่
# วนั ที 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันทีครบ 6 ปี
นับ แต่วัน ที กองทรั ส ต์ เข้ า ลงทุน ในทรั พย์ สิ น โดยหาก
กองทรั ส ต์ เข้ า ลงทุน ภายหลังวันที 1 กัน ยายน พ.ศ.
2558 วงเงินรับประกันจะเพิมขึ #นตามสัดส่วน

(ข)

กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน. ตํา
(ล้ านบาท)

14.42
24.06
24.17
24.64
24.82
24.87
10.79

การคํ านวณ เงิน ส่ วนต่ างที ต้ องชําระ ที บริ ษั ท ฯ ต้ องชํ าระ
ให้ แก่กองทรัสต์ ให้ คํานวณดังนี #
(1) กําไรจากการดําเนิ นงานขัน. ตํา ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
8.1(ก) ณ วันสุดท้ ายของงวดแต่ละงวดทีเกียวข้ อง หักลบ
ด้ วย
(2) กําไรจากการดําเนินงาน ในแต่ละงวดทีเกียวข้ อง โดย
คํานวณตังแต่
# ต้นงวดจนถึง วันสุดท้ ายของงวดนัน# หักลบ
ด้ วย
(3) เงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีบริ ษัทฯ ได้ ชําระในงวดก่อน
หน้ าในรอบปี นัน# (Cumulative Subsidies) (หากมี)

(ค)

ในกรณีทีผลการคํานวณ เงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระ มี ค่ าเป็ น
บวก บริ ษั ท ฯ จะชํ า ระเงิ น ส่ วนต่ างที ต้ องชํ า ระ ให้ แก่
กองทรั สต์ สําหรั บงวดดังกล่าว ภายใน 15 วันนับจากวันที
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ผู้จัดการกองทรั สต์ จัดส่งและเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาส
หรื อ งบการเงิ น ประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ (แล้ ว แต่ ก รณี ) ผ่า น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริ ษัทฯ ได้ รับใบแจ้ งหนี #
จากกองทรั สต์ พร้ อมกับเอกสารทีเกียวข้ องต่างๆ เพือนํามาใช้
ในการตรวจสอบจํานวนเงินทีต้ องชําระภายใต้ ข้อนี #แล้ ว
(ง)

ในกรณี ที ผลการคํ า นวณ เงิ น ส่ วนต่ างที ต้ องชํ า ระ มี ค่ า
เท่ ากับศูนย์ หรือเป็ นลบ บริษัทฯ ไม่ต้องชําระเงินส่ วนต่ างที
ต้ องชําระ ให้ แก่กองทรัสต์ สําหรับงวดดังกล่าว

(จ)

หาก ณ วัน สิ น# งวดที 4 ของปี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานมี
จํานวนสูงกว่ากําไรจากการดําเนินงานขัน. ตํา บริ ษัทฯ มีสิทธิ
เลือกทีจะให้ กองทรั สต์ คืนเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีบริ ษัทฯ
ชําระไปแล้ วในรอบปี นัน# คืนให้ แก่บริ ษัทฯ (โดยไม่มีดอกเบี #ย)
หรื อนําไปหักลบจากกําไรจากการดําเนินงานขัน. ตําของงวด
ถัดไปในปี ถัดไป

(ฉ)

ในกรณีทีสิ #นสุดระยะเวลาการรับประกันโครงการบางนาแล้ ว
และ
(1) กองทรัสต์ มีเงินจํานวนตามข้ อ 8.1(จ) สะสมอยู่ และ/หรื อ
(2) กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ชํ า ระหนี ร# ายได้ ที ตัง# ค้ า งรั บ ไว้ คื น โดย
กองทรั สต์ จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ภายใน 3 (สาม) วันทําการนับจากวันทีกองทรั สต์ ได้ รั บ
ชําระหนี #ดังกล่าวคืน
กองทรั ส ต์ ต กลงจะคืน เงิ น จํ า นวนตามข้ อ (1) ข้ า งต้ น ให้ แ ก่
บริษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจากวัน
สุดท้ ายของงวดทีสิ #นสุดระยะเวลาการรั บประกันโครงการ
บางนา และเมือกองทรั สต์ ได้ รับใบแจ้ งหนี #จากบริ ษัทฯ และ
กองทรั สต์ ตกลงจะคืนเงิ นจํานวนตามข้ อ (2) ข้ างต้ น ให้ แก่
บริ ษัทฯ โดยไม่มีดอกเบี #ย ภายใน 10 (สิบ) วันทําการนับจาก
วันทีกองทรั สต์ ได้ รับชําระหนี #ดังกล่าวและได้ รับใบแจ้ งหนี #จาก
บริษัทฯ

8.2 ในการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
# า ตามข้ อ 8.1 บริ ษัทฯ ตก
ลงจะรับประกันอย่างลูกหนี #ร่วม
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(ก)

ในกรณีผ้ ูเช่าในโครงการบางนา รายใดผิดนัดไม่ชําระค่าเช่า
และค่าบริ การตามกําหนดเวลา บริ ษัท ฯ จะชํ าระค่าเช่าและ
ค่าบริ การแทนผู้เช่าดังกล่าวอย่างลูกหนีร# ่ วม โดยบริ ษัท ฯ จะ
ชําระค่าเช่าและค่าบริ การทีผู้เช่าผิดนัดชําระดังกล่าวภายใน 7
(เจ็ด) วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากกองทรั สต์ ทังนี
# # กองทรั สต์
จะดํ า เนิ น การทวงถามให้ ผู้เ ช่ า ชํ า ระค่ า และค่ า บริ ก ารตาม
หลักเกณฑ์ในคูม่ ือระบบการทํางานและระบบควบคุมภายใน

(ข)

จํานวนเงิ นทีบริ ษัท ฯ ชํ าระให้ แก่กองทรั สต์ ในกรณี ทีผู้เช่าใน
โครงการบางนา ไม่ชําระค่าเช่าและค่าบริ การตามข้ อ (ก) ให้
นํ า มารวมเป็ นส่ว นหนึ งของกํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์ และ เงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระตามข้ อ 8.1

(ค)

หากผลการคํานวณเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระในงวดใดมีค่าเป็ น
ลบอันเป็ นผลเนืองจากเงินทีบริ ษัทฯ ชําระแทนผู้เช่าตามทีระบุ
ในข้ อ (ก) หรื อกองทรัสต์ ได้ รับชําระค่าเช่าและค่าบริ การคืนจาก
ผู้เช่า กองทรั สต์ จะยกยอดเงินส่วนต่างทีต้ องชําระทีมีค่าเป็ น
ลบดังกล่าวไปรวมกับเงิ นส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีมีค่าเป็ นลบ
หรื อหักลบกับเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีมีค่าเป็ นบวก (แล้ วแต่
กรณี) ในงวดถัดไป เว้ นแต่ (1) ในกรณี ณ สิ #นงวดที 4 ให้ นําข้ อ
8.1 (จ) มาใช้ บงั คับ และ (2) ในกรณีทีสิ #นสุดระยะเวลาการ
รั บประกันโครงการบางนา กองทรั สต์ จะคืนเงินส่ วนต่ างที
ต้ องชําระทีมีค่าเป็ นลบดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทฯ โดยกองทรั สต์
จะแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 3 (สาม)
วันทําการนับแต่สิ #นสุดระยะเวลาการรั บประกันโครงการบาง
นา และกองทรัสต์ ตกลงจะคืนเงินส่ วนต่ างทีต้ องชําระทีมีค่า
เป็ นลบดัง กล่าว ให้ แก่ บริ ษัท ฯ โดยไม่มีด อกเบี ย# ภายใน 10
(สิบ ) วัน ทํ า การนับ จากวัน ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ใบแจ้ ง หนี จ# าก
บริษัทฯ

8.3 กองทรั สต์ ตกลงทีจะให้ ความร่ วมมือและส่งมอบเอกสารทีเกียวข้ อง
ต่างๆ ให้ แก่บริ ษัทฯ เพือนํามาใช้ ในการตรวจสอบจํ านวนเงินทีต้ อง
ชําระภายใต้ ข้อ 8 ตามทีบริ ษัทฯ ร้ องขอ และรับรองและรับประกันต่อ
บริ ษั ท ฯ ว่ า เอกสารที เกี ยวข้ องต่ า งๆ ที ส่ง มอบให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ นัน#
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นจริ งทุกประการ
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9. สิทธิใน
9.1 กองทรั สต์ มีสิทธิทีจะเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ดงั ต่อไปนี #
การซือ.
(“โครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานั กงาน”) ก่อนบุคคลอืน ภายใต้
โครงการ
ข้ อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดในข้ อ 9 นี #
อสังหาริม
(ก) โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานั กงานทีบริ ษัทฯ
ทรัพย์
หรื อบริ ษัทย่ อย เป็ นเจ้ าของ และ/หรื อมีสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้
สํานักงาน
เดียว ซึงตังอยู
# ่ในทีดินโฉนดเลขที 133775 (“โครงการบางนา
ก่ อน
บุคคลอืน
2”) โดยกองทรั สต์ มีสิทธิ ทีจะเข้ าลงทุนก่อนบุคคลอืนโดยไม่
จํากัดระยะเวลา
(ข)

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานั กงานทีบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่ อย เป็ นเจ้ าของ และ/หรื อมีสิทธิการเช่าแต่เพียงผู้
เดียว โดยกองทรั สต์ มีสิทธิทีจะเข้ าลงทุนก่อนบุคคลอืนภายใน
กําหนดระยะเวลา 7 (เจ็ด) ปี นับแต่วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ

(สิท ธิ ดังกล่า วเรี ย กว่า “สิ ท ธิ ในการซื อ. โครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
สํานักงานก่ อนบุคคลอืน”)
9.2 ในกรณีทีบริ ษัทฯ หรื อบริ ษทย่ อยประสงค์ทีจะขาย และ/หรื อให้ เช่า
โครงการอสั งหาริ มทรั พย์ สํานั กงานให้ แก่ บุคคลใด บริ ษั ทฯ หรื อ
บริ ษัทย่ อย (แล้ วแต่กรณี) จะทําหนังสือแจ้ งคําเสนอของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่ อย (แล้ วแต่กรณี) ไปยังกองทรั สต์ (“ข้ อเสนอฯ”) โดยระบุ
ข้ อกํ าหนดและเงื อนไขทีสําคัญ และราคาซือ# ขายในเบือ# งต้ น เพือให้
กองทรั ส ต์ พิ จ ารณาว่า จะเข้ า ลงทุน ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
สํานักงานหรื อไม่
ทังนี
# # การจัดทําข้ อเสนอฯ ดังกล่าวของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อย
ต้ องอยู่ภายใต้ การพิจารณาอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อทีประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อย และสิทธิ
ในการซือ. โครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานักงานก่ อนบุคคลอืนจะไม่
ใช้ บงั คับในกรณีดงั ต่อไปนี #
(ก) กองทรัสต์ ใช้ สิทธิในการซือ. โครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานักงาน
ก่ อนบุคคลอืนแล้ วจะทําให้ บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อยตกเป็ นผู้
ผิด นัด หรื อผิ ดสัญญาภายใต้ สญ
ั ญาหรื อข้ อผูกพันใดๆ ที บริ ษัท ฯ
และ/หรื อบริษัทย่ อยเข้ าทําก่อนวันทีลงนามในสัญญานี #
(ข) บริษัทย่ อยทีบริษัทฯ ได้ มาภายหลังวันทีทําสัญญานี #ซึงมีข้อผูกพันที
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จะต้ องขายทรัพย์สินของตนหรื อให้ สิทธิ ทีจะซื #อทรัพย์สินของตนแก่
บุคคลอืนใด หรื อ บริ ษัทย่ อยอันเกิดจากการทีบริ ษัทฯหรื อบริ ษัท
ย่ อยเข้ าร่วมทุนกับบุคคลใดๆ ภายหลังวันทีลงในสัญญานี #
(ค) กรณีบริษัทฯ และ/หรื อบริษัทย่ อย จะจําหน่าย จ่าย โอนหรื อให้ เช่า
ทรัพย์สนิ เพือร่วมทุนกับบุคคลใดๆ
9.3 กองทรั สต์ จะแจ้ งผลการพิจารณาข้ อเสนอฯ ให้ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัท
ย่ อย (แล้ วแต่กรณี) ทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรภายในระยะเวลา 30
(สามสิบ) วันนับแต่วนั ทีกองทรั สต์ ได้ รับข้ อเสนอฯ จากบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่ อย (แล้ วแต่กรณี) หรื อภายในระยะเวลาอืนทีคู่สญ
ั ญาตกลง
กันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
9.4 ในกรณีทีกองทรัสต์ รับข้ อเสนอฯ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อย
(แล้ ว แต่ ก รณี ) ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรภายในระยะเวลา 30
(สามสิบ) ตามทีกําหนดในข้ อ 9.3 แล้ ว ภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ)
วันนับแต่วนั ทีบริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อย (แล้ วแต่กรณี) ได้ รับหนังสือจาก
กองทรั สต์ หรื อภายในระยะเวลาอืนทีคู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร กองทรั สต์ และบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อย (แล้ วแต่กรณี)
จะทํ า ความตกลงรายละเอี ย ดของราคาซื อ# ขายของโครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า นั ก งาน และข้ อกํ า หนดและเงื อนไขอัน เป็ น
สาระสํา คัญ ในการลงทุน ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา นั ก งาน
รวมทังดํ
# าเนินการเรื องต่างๆ เพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ ตามทีระบุใ ว้ หนั งสือชีช. วน
สัญญาก่อตังทรั
# สต์ของกองทรัสต์ และประกาศทีเกียวข้ องให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ซึงรวมถึงการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั สต์ เพือพิจารณาเรื องดังกล่าว (หากต้ องมี) ทัง# นี # การเข้ า
ลงทุน ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา นั ก งานต้ อ งอยู่ภ ายใต้ ก าร
พิจารณาอนุมัติจากทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ภายใต้
กฎหมายทีเกียวข้ อง
9.5 ภายหลั ง การดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ เ กี ยวกั บ การลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรั สต์ ตามทีกําหนดในข้ อ 9.4 แล้ ว คู่สญ
ั ญา
ทังสองฝ่
#
ายตกลงทีจะใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดเพือดําเนินการให้
การเข้ าลงทุนในโครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานักงานของกองทรั สต์
เป็ นผลสําเร็ จภายในระยะเวลา 120 (หนึงร้ อยยีสิบ) วันนับแต่วนั ทีได้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ เกี ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ ของ
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กองทรัสต์ ตามทีกําหนดในข้ อ 9.4 เสร็ จสิ #น หรื อภายในระยะเวลาอืนที
คู่สญ
ั ญาตกลงกันเป็ นลายลักษณ์ อักษร ทัง# นี # รวมถึงการดําเนินการ
เพือให้ ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ หน่ ว ยงานราชการอื นที เกี ยวข้ อง และการ
ดํ า เนิ น การใดๆ เพื อให้ การลงทุ น ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
สํานักงานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
9.6 ในกรณีที (1) กองทรั สต์ ปฏิเสธไม่รับข้ อเสนอฯ โดยแจ้ งให้ บริ ษัทฯ
หรื อ บริ ษัท ย่ อยทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อักษรภายในระยะเวลาตามที
กําหนดในข้ อ 9.3 หรื อ (2) กองทรัสต์ ไม่แจ้ งผลการพิจารณาข้ อเสนอฯ
ให้ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อยทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรภายใน
ระยะเวลาตามทีกําหนดในข้ อ 9.3 หรื อ (3) ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรั สต์ ไ ม่อนุมัติให้ เ ข้ าลงทุนในโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
สํานักงาน หรื อ (4) คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายไม่สามารถดําเนินการให้ การ
เข้ า ลงทุน ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํ า นั ก งานสํ า เร็ จ ภายใน
ระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 9.5 แล้ ว คู่สญ
ั ญาทังฝ่
# ายตกลงให้ ถือ
ว่าสิทธิ ของกองทรั สต์ ทีจะซื #อโครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานั กงาน
ดังกล่าวเป็ นอันสิ #นสุดลง และบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อย (แล้ วแต่กรณี)
มีสิทธิ ทีจะขายหรื อให้ เช่าโครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานักงานให้ แก่
บุคคลอืนได้ โดยมีเงือนไขว่า ภายในระยะเวลา 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ที
ครบกํ า หนดระยะเวลาที เกี ยวข้ อ งดัง กล่า ว แล้ ว แต่ ก รณี ราคาและ
ข้ อกําหนดและเงือนไขทีเป็ นสาระสําคัญในการขายหรื อให้ เช่าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ สาํ นักงานให้ แก่บคุ คลอืนจะต้ องไม่ดีไปกว่าข้ อเสนอ
ฯ ทีเสนอให้ แก่กองทรัสต์
9.7 ในกรณี ที บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ไม่ ไ ด้ ทํ า คํ า เสนอฯ ไปยัง
กองทรั ส ต์ ภ ายในระยะเวลา 5 (ห้ า) ปี นับ แต่ วั น ที โครงการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ สํา นั ก งานได้ รั บใบรั บ รองการก่ อ สร้ างอาคาร
ดัด แปลงอาคาร หรื อ เคลือนย้ า ยอาคาร (แบบ อ. 6) กองทรั ส ต์
สามารถใช้ สิทธิในการซือ. โครงการอสังหาริ มทรั พย์ สํานักงาน
ก่ อ นบุ ค คลอื นโครงการหนึ งหรื อ หลายโครงการของโครงการ
อสัง หาริ ม ทรั พย์ สํา นั ก งาน โดยทํ าเป็ นคํา เสนอซือ# ให้ บริ ษัท ฯ
หรื อบริ ษัทย่ อย โดยระบุข้อกําหนดและเงือนไขทีสําคัญ และราคา
ซื #อขายในเบื #องต้ น เพือให้ บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่ อยพิจารณาว่าจะ
ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ก องทรั ส ต์ เ ข้ าลงทุ น ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
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สํานั กงานหรื อไม่ และให้ นําข้ อ 9.3 ถึง ข้ อ 9.5 มาใช้ บังคับกับ
บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยเพื อแจ้ งผลการพิ จ ารณาคํ า เสนอซื อ#
ดังกล่าวให้ กองทรัสต์ทราบโดยอนุโลม

10. การ
10.1 ในกรณีทีการก่อสร้ างโครงการบางนา 2 แล้ วเสร็ จ กองทรั สต์ ตกลง
ปรับปรุ ง
ยินยอมให้ บริ ษัทฯ (ไม่ว่าจะดําเนินการเอง หรื อว่าจ้ างผู้อืน) มีสิทธิใน
ภาพลักษณ์
การดําเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์ ภูมิสถาปั ตย์ หรื อภูมิทศั น์ภายนอก
โครงการ
ของโครงการบางนา เพื อให้ สอดคล้ อ งกับ ภาพลักษณ์ โดยรวมของ
บางนา
โครงการบางนา 2 ด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัทฯ เอง
10.2 กองทรั ส ต์ ตกลงจะให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท ฯ ในการปรั บ ปรุ ง
ภาพลักษณ์ของโครงการบางนา ตลอดจนการลงนามในเอกสารใดๆ
เพือการดําเนินการดังกล่าว
10.3 บริ ษั ท ฯ ตกลงว่ า ในกรณี ที โครงการบางนา เกิ ด ความเสี ย หาย
เนืองจากการปรับปรุ งภาพลักษณ์ ภูมิสถาปั ตย์ หรื อภูมิทศั น์ภายนอก
ของโครงการบางนาตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี # บริ ษัทฯ ตกลงจะชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่กองทรัสต์ ตามทีเกิดขึ #นจริ ง
11. ข้ อตกลง 11.1 บริษัทฯ และบริษัทย่ อย จะไม่ติดต่อ ชักจูง หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้
ไม่ แข่ งขัน
ผู้เช่าพื #นทีในโครงการบางนาเลิกสัญญาเช่าพื #นทีในโครงการบางนา
กับกิจการ
เพือมาเช่าพื #นทีในโครงการบางนา 2 แทน
ของ
กองทรัสต์ 11.2 ในการจัดหาผู้เช่าเพือเช่าพืน# ทีในโครงการบางนา 2 บริ ษัท ฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ย ตกลงจะไม่เ ป็ นผู้ดํ า เนิ น การดัง กล่า วเอง แต่จ ะว่า จ้ า ง
ตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) เพือเป็ นผู้จดั หาผู้เช่าในโครงการบาง
นา 2 ทังนี
# # ไม่รวมถึงพื #นทีเช่าในโครงการบางนา 2 ในส่วนทีบริ ษัทฯ
และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัทฯ จะเป็ นผู้เช่าเอง
(3)

สรุ ปสาระสําคัญของร่ างสัญญาแต่ งตัง. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(1) สัญญาบริหารจัดการอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาบริ หารจัดการอาคารให้ แก่ผ้ ูจดั การ
กองทรัสต์ โดยมีผล ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
โดยสัญญาบริ หารจัดการอาคาร มีข้อกําหนด และเงือนไขทีสําคัญดังนี #
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ตัวแทนจัดการ บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด
ลูกค้ า

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์ ว่าจ้ างตัวแทนจัดการเพือดําเนินการบริ หาร และจัดหาผลประโยชน์ในอาคาร เอส
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เพือประโยชน์ของลูกค้ า โดยตัวแทนจัดการ
มีสิท ธิ หน้ า ที และขอบเขตความรั บผิ ด ชอบตามทีกํ า หนดในสัญญา ในเรื อง
ดังต่อไปนี #
1.1 ส่วนการบริ หารจัดการอาคาร งานเตรี ยมการบริ หารจัดการในเบื #องต้ น
1.2 ด้ านการจัดการข้ อมูล (Information Management)
1.3 ด้ านความสะอาด (Cleaning & Hygiene Management)
1.4 ด้ านสวนและภูมิทศั น์ (Landscape Management)
1.5 ด้ านการกําจัดแมลง (Pest Control Management)
1.6 ด้ านการจัดการทีจอดรถ (Parking Management)
1.7 ด้ านการจัดการและให้ คําแนะนํ าการจัดหาประกันภัยอาคาร (Building
Insurance Consultant)
1.8 ด้ านการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance Management)
1.9 ด้ านการควบคุมและการจัดการด้ านการปฏิบตั ิงานของเครื องจักร (M&E
Operation Management)
1.10 ลักษณะการทํางานของซอฟแวร์
1.11 ด้ านการจัดการด้ านบริ หารงานบํารุ งรั กษา (Maintenance & Repair
Management)
1.12 ด้ านการจัดการความปลอดภัยส่วนงานวิศวกรรม (Engineering Safety
Management)
1.13 ด้ านการจัดการด้ านสิงแวดล้ อม (Environment Management)
1.14 ด้ านการจัดการด้ านอนุรักษ์ พลังงาน (Energy Saving Management)
1.15 ด้ านความปลอดภัย (Security & Safety Management)
1.16 ทีมงานด้ านความปลอดภัยและฝึ กอบรมบรรเทาสาธารณะภัย
1.17 ด้ านงบประมาณประจําปี (Budgeting Management)
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1.18 ด้ านการบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Management)
1.19 ด้ านการจัดซื #อจัดจ้ าง (Procurement Management)
1.20 ด้ านการจัดการบุคลากร (Human Resources Management)

2. ระยะเวลา
การ
ให้ บริการ

2.1 ระยะเวลาการให้ บริ การตามสัญญาฉบับนี #มีกําหนดระยะเวลา 2 ปี เริ ม
ตังแต่
# วนั ที 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที 22 กรกฎาคม 2559 (“ระยะเวลา
การให้ บริการ”)
2.2 ตัวแทนจัดการจะแจ้ งต่อลูกค้ าให้ ทราบถึงข้ อกําหนด เงือนไข และอัตรา
ค่าบริ การรายเดือนสําหรับการต่ออายุสญ
ั ญา เป็ นลายลักษณ์ อักษรไม่
น้ อยกว่า 120 วัน ก่อนสิ #นสุดระยะเวลาการให้ บริ การ
2.3 ในกรณีทีลูกค้ าประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญา ลูกค้ าจะแจ้ งความประสงค์ให้
ตัว แทนจัด การทราบภายใน 60 วัน นับ จากวัน ที ได้ รั บ หนัง สือ แจ้ ง จาก
ตัวแทนจัดการ โดยคู่สญ
ั ญาจะเจรจาตกลงข้ อกําหนด เงือนไข และอัตรา
ค่าบริ การรายเดือนกันโดยสุจริ ตให้ แล้ วเสร็ จก่อนสิ #นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า
30 วัน แต่หากลูกค้ ามิได้ แจ้ งความประสงค์ ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาภายใน
ระยะเวลา 60 วันดังกล่าว ให้ ถือว่าลูกค้ าประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาตาม
ข้ อกําหนด เงือนไข และอัตราค่าบริ การรายเดือน ทีตัวแทนจัดการเสนอมา

3. ค่ าบริการ

ค่ าบริ การรายเดือน ลูกค้ าตกลงชําระค่าบริ หารจัดการอาคารและค่าพนักงาน
รายเดือนให้ แก่ตวั แทนจัดการ ดังนี #
•

ค่ าบริหารจัดการอาคาร แบ่งเป็ น 2 ช่วงระยะเวลา ดังนี #
ช่ วงระยะเวลาที 1 (จํานวนผู้เช่าเช่าพื #นทีในอาคาร น้ อยกว่าอัตรา
70% ของพื #นทีเช่าทังหมดในอาคาร)
#
−

ค่าบริ หารจัดการอาคาร เดือนละ 120,000.- บาท (หนึ ง
แสนสองหมื นบาทถ้ ว น) อัต ราค่ า บริ ก ารนี ย# ัง ไม่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิม

ช่ วงระยะเวลาที 2 (จํานวนผู้เช่าเช่าพื #นทีในอาคาร มากกว่าอัตรา
70% ของพื #นทีเช่าทังหมดในอาคาร)
#
−

ค่าบริ หารจัดการอาคาร เดือนละ 150,000.- บาท (หนึ ง
แ ส น ห้ า ห มื น บ า ท ถ้ ว น ) ค่ า บ ริ ก า ร นี ย# ั ง ไ ม่ ร ว ม
ภาษี มลู ค่าเพิม
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•

ค่ าพนักงานรายเดือน แบ่งเป็ น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี #
ช่ วงระยะเวลาที 1 (ปี ที 1 จํานวนผู้เช่าเช่าพื #นทีในอาคาร น้ อย
กว่าหรื อเท่ากับอัตรา 50 เปอร์ เซ็นต์)
−

ตัง. แต่ วันที 23 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที 22 กรกฎาคม
2558 ค่าพนักงาน จํานวน 14 อัตรา เดือนละ 444,000.บาท (สีแสนสีหมืนสีพันบาทถ้ วน) อัตราค่าพนักงานนี #ยัง
ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม

ช่ วงระยะเวลาที 2 (ปี ที 2 จํานวนผู้เช่าเช่าพื #นทีในอาคาร ระหว่าง
อัตรา 51-70 เปอร์ เซ็นต์ และปรับอัตราขึ #น 5%)
−

ตัง. แต่ วันที 23 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที 22 กรกฎาคม
2559 ค่าพนักงาน จํานวน 16 อัตรา เดือนละ 520,800.บาท (ห้ า แสนสองหมื นแปดร้ อยบาทถ้ ว น) อัต ราค่า
พนักงานนี #ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม

ช่ วงระยะเวลาที 3 (จํานวนผู้เช่าเช่าพื #นทีในอาคาร ระหว่างอัตรา
71-100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ) ค่า พนัก งาน จํ า นวน 19 อัต รา เดื อ นละ
608,300.- บาท (หกแสนแปดพันสามร้ อยบาทถ้ วน) อัตราค่า
พนักงานนี #ยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม
4. ข้ อตกลง
ลูกค้ า

4.1 ลูกค้ าตกลงจะให้ ความร่ วมมือตามทีตัวแทนจัดการร้ องขอตามสมควร
(โดยไม่ก่อภาระหรื อค่าใช้ จ่ายอันเกินควรแก่ลกู ค้ า) ในการให้ บริ การหรื อ
การใดๆ ทีเกียวข้ องภายใต้ สญ
ั ญานี # รวมถึงการให้ ข้อมูลการจัดหาเอกสาร
ที จํ า เป็ น และการประสานงานในการติ ด ต่ อ กับ หน่ ว ยงานราชการที
เกียวข้ อง
4.2 ลูกค้ าจะให้ ความร่ วมมือตามทีตัวแทนจัดการร้ องขอในการจัดวางป้าย
บริ หารอาคารโดย บริ ษั ท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส ณ บริ เ วณโถงรั บรองของ
อาคาร พร้ อมทัง# อนุญาตให้ ติดป้ายสํานักงานฝ่ ายจัดการบริ หารอาคาร
โดย บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส ณ บริ เวณด้ านหน้ าสํานักงานฝ่ ายบริ หาร
อาคารและบริ เวณป้อมยามด้ านหน้ าอาคาร ตามตําแหน่ง ขนาด และ
รูปแบบทีจะได้ ตกลงกัน
4.3 ลูกค้ าตกลงจะจัดหาพื #นทีทีมีขนาดเหมาะสมสําหรับจัดตังสํ
# านักงานของ
ตัวแทนจัดการ พร้ อมอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกโดยค่าใช้ จ่ายเป็ นของ
ลู ก ค้ า อาทิ เ ช่ น โทรศั พ ท์ โทรสาร เครื องถ่ า ยสํ า เนาคอมพิ ว เตอร์
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เครื องปรั บ อากาศ อุป กรณ์ อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง พร้ อมโปรแกรม
ปฏิบตั ิการทีมีลิขสิทธิZ ถกู ต้ อง อุปกรณ์ เครื องใช้ สํานักงานทีจําเป็ น เครื อง
เขียน เครื องมือช่างเทคนิค และอืนๆ ทีจําเป็ น ตามจํานวนทีตัวแทนจัดการ
นําเสนอโดยขึ #นอยูก่ บั ความจําเป็ นตามขอบเขตของงานในระหว่างสัญญา
4.4 นอกเหนือจากค่าบริ การรายเดือนในข้ อ 3 ลูกค้ าตกลงรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ต่า งๆ ที เกิ ด ขึ น# จากการให้ บ ริ ก ารโดยตัว แทนจัด การ ตลอดจนถึ ง ค่ า
โทรศัพท์ ค่าถ่ายสําเนา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ค่าบริ การวิชาชีพ
อืนใดทีจําเป็ นต่อกิจการของลูกค้ า อาทิเช่น ค่าบริ การวิชาชีพทนายความ
ค่าตรวจสอบบัญชี ค่าบริ การตรวจสอบอาคาร เป็ นต้ น
4.5 ลูกค้ าตกลงชําระเงินเกียวกับค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียมของหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ทีเกิดขึ #นจากการให้ บริ การทังสิ
# #น
4.6 ลูกค้ าตกลงจะไม่หกั เงินใดๆ หรื อหักกลบลบหนี #ในค่าบริ การรายเดือนที
ต้ องชําระให้ แก่ตวั แทนจัดการ ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
# #น นอกจากค่า
ภาษี หกั ณ ทีจ่าย และกรณีทีต้ องหักตามทีกฎหมายกําหนด (ถ้ ามี)
4.7 ลูกค้ าตกลงทํากรมธรรม์ประกันภัยเพือคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้ าและ
อาคาร หรื อตามเงือนไขและหลักเกณฑ์การทําประกันภัยทรัพย์สิน โดย
กรมธรรม์ดงั กล่าวจะต้ องมีเงือนไขว่าผู้รับประกันภัยจะไม่ใช้ สิทธิ ไล่เบี #ย
หรื อเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อตัวแทนจัดการ รวมถึงผู้บริ หาร กรรมการ
และพนักงานของตัวแทนจัดการ โดยลูกค้ าเป็ นผู้ชําระค่าเบี #ยประกันภัย
รวมถึงตกลงจะระบุชือตัวแทนจัดการภายใต้ การคุ้มครองของกรมธรรม์
ประกัน ภัยดังกล่าวด้ ว ย เว้ น แต่ความเสีย หายดัง กล่าวเกิ ดขึน# จากหรื อ
เกียวเนืองกับความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของตัวแทน
จัดการ ผู้บริ หาร กรรมการ หรื อพนักงานของตัวแทนจัดการ
4.8 ลูก ค้ าตกลงที จะไม่ เ รี ย กร้ องค่ า เสี ย หายกั บ ตัว แทนจั ด การ ในกรณี
ดังต่อไปนี #
4.8.1 ความสูญเสียหรื อความเสียหายอันเกิ ดจากเหตุการณ์ ต่างๆ อัน
ไม่ใช่ความผิดของตัวแทนจัดการ
4.8.2 การทํางานตามขอบเขตของงานทีจ้ างหรื อตามนโยบาย หรื อความ
ต้ องการ หรื อ คํ า สังของ ลู ก ค้ า หรื อ ตั ว แทนของลู ก ค้ า ตาม
มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยปราศจากความประพฤติมิ
ชอบ หรื อประมาทเลินเล่อ
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4.8.3 การบกพร่ องของโครงสร้ างและระบบอาคารต่างๆ ทีเกิดจากการ
ออกแบบการก่อสร้ าง การใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ทีมีคณ
ุ ภาพไม่ถกู ต้ องกับ
การใช้ ง าน การติ ด ตัง# และการดํ า เนิ น การใดๆ โดยลูก ค้ า ซึงมี
ผลกระทบในการบริ ห ารจัด การในระยะสัน# และระยะยาว และ
ตัวแทนจัดการได้ มีหนังสือแจ้ งแก่ลกู ค้ าล่วงหน้ าตามสมควรแล้ ว
4.8.4 ความบกพร่องและการชํารุดของระบบ เครื องมือ และอุปกรณ์จาก
การใช้ งานทีไม่สามารถคาดการณ์ ได้ หรื อจากการขาดคุณภาพ
หรื อ การเสือมสภาพก่ อ นเวลาอัน ควร และตัว แทนจัด การได้ มี
หนังสือแจ้ งแก่ลกู ค้ าล่วงหน้ าตามสมควรแล้ ว
4.8.5 การกระทํ า ใดๆ หรื อการฝ่ าฝื นจากบุ ค คลในการใช้ อาคาร
กฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของอาคาร และการกระทํ า ที มี ข้ อ ตกลง
ระหว่ า งบุค คลกับ บุค คล รวมถึ ง การฝากเงิ น สดและทรั พ ย์ สิ น
ส่วนตัวกับพนักงานของตัวแทนจัดการ
4.8.6 เหตุสุด วิ ส ัย ผลของสงคราม การรุ ก ราน การกระทํ า ของข้ า ศึ ก
ต่างชาติ ก่อการร้ าย สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล ประท้ วง
หรื อก่อความวุน่ วายในบ้ านเมือง ภัยจากธรรมชาติตา่ งๆ
4.8.7 ความสูญเสียหรื อความเสียหายอันเกิดจากลูกค้ า พนักงานของ
ลูกค้ า หรื อลูก จ้ างของลูกค้ า เป็ นผู้กระทํา เสียเอง หรื อ ให้ ความ
ร่วมมือสนับสนุนกับบุคคลภายนอก
4.8.8 ความสูญเสียหรื อความเสียหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ การปล้ น
ทรัพย์ อัคคีภยั หรื อภัยต่างๆ ซึงไม่อยูใ่ นวิสยั ทีจะป้องกันได้
4.8.9 ตัวแทนจัดการไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที
เกิดขึ #นกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ทีเก็บรักษาอยู่ในพื #นทีส่วนบุคคล
เช่น เช็ ค เงิ นสด เอกสารตราสารต่างๆ เครื องประดับ เครื องใช้
ส่ ว นตัว ที ยากในการพิ สู จ น์ ที มา ทรั พ ย์ สิ น ที ถู ก ส่ ง มอบความ
รั บ ผิ ด ชอบแก่ คู่ ส ัญ ญาอื นๆ เป็ นต้ น รวมทัง# ไม่ ต้ องรั บ ผิ ด ใน
ทรั พย์ สินของบุคคลภายนอกทีนํามาในพืน# ทีอาคารด้ วย เว้ นแต่
ความสูญ หาย หรื อ เสีย หายดัง กล่า วเกิ ด จากความจงใจ หรื อ
ประมาทเลินเล่อของตัวแทนจัดการ
4.8.10 เมื อตัว แทนจั ด การได้ บอกกล่ า วกั บ ลูก ค้ า ขออนุ มัติ ป รั บ ปรุ ง
ซ่อมแซม ขออนุมตั ิงบประมาณ และเสนอแนวทางการแก้ ไขพร้ อม
ผลกระทบอันอาจเกิดจากการทีมิได้ ดําเนินการดังกล่าว แต่ลกู ค้ า
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ไม่อ นุมัติ ใ ห้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ซ่อ มแซม และแก้ ไ ข ไม่อ นุมัติ
งบประมาณ หรื อเพิกเฉย หรื อนิงเฉยไม่พิจารณาภายในระยะเวลา
อัน สมควร หากมี ค วามเสีย หายใดๆ เกิ ด ขึน# ตัว แทนจัด การไม่
จําต้ องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นทังหมด
#
4.8.11 ตัวแทนจัดการไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที
เกิดขึ #นในกรณีทีตัวแทนจัดการได้ จดั การในหน้ าทีตามสมควรและ
ได้ ใช้ ความระมัดระวังแล้ วหรื อได้ พยายามให้ บริ การอย่างเต็มที
ตามขอบเขตการบริ การของงานที จ้ างและข้ อกํ า หนด หรื อหลัก
วิชาชีพทีดี และ/หรื อจริ ยธรรมทางวิชาชีพทีพึงปฏิบตั ิภายใต้ การ
รั ก ษาผลประโยชน์ ข องลูก ค้ า หรื อ เป็ นเหตุฉุก เฉิ น ทีจํ า เป็ นต้ อ ง
ตัดสินใจดําเนินการใดๆ เฉพาะหน้ า
4.9 ลูกค้ าจะเรี ยกค่าเสียหายจากตัวแทนจัดการ หากความเสียหายนันเกิ
# ดขึ #น
เนืองจากพนักงานของตัวแทนจัดการกระทําการโดยทุจริ ต ประพฤติมิชอบ
หรื อประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง
ต่อทรัพย์สนิ ส่วนกลางของอาคาร
เมื อได้ รั บ การร้ องขอจากตัว แทนจัด การเพื อขอความร่ ว มมื อ ในการ
สอบสวนถึงการทุจริ ตและประพฤติไม่ชอบของพนักงาน ลูกค้ าตกลงจะให้
ความร่วมมือเพือให้ การสอบสวนดําเนินการไปด้ วยความเรี ยบร้ อย กรณีมี
ความจําเป็ นตามคําร้ องขอ ลูกค้ าจะให้ ความร่ วมมือในการจัดทําหนังสือ
มอบอํานาจให้ ตวั แทนจัดการหรื อบุคคลทีตัวแทนจัดการกําหนดเป็ นผู้รับ
มอบอํ า นาจทํ า การสอบสวน และ/หรื อ เข้ าแจ้ งความร้ องทุ ก ข์ หรื อ
ดําเนินคดีใดๆ กับพนักงานทีทุจริ ต ประพฤติมิชอบ หรื อประมาทเลินเล่อ
เหตุดงั กล่าวในวรรคก่อนไม่ถือเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าหน่วงเหนียว หรื อระงับการ
ชําระค่าบริ การต่างๆ ตามสัญญาฉบับนี #
อย่างไรก็ตาม ลูกค้ าตกลงจะเรี ยกค่าเสียหายตามจํานวนทีเกิดขึ #นจริ ง แต่
ตัวแทนจัดการจะรับผิดชอบในความเสียหายไม่เกินกว่าจํานวน 2 เท่าของ
อัตราค่าบริ การวิชาชีพรายเดือน ทังนี
# #ข้ อจํากัดความรับผิดดังกล่าวไม่ใช้
บังคับกับกรณีทีความเสียหายเกิดขึน# จากการทีตัวแทนจัดการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ ายแรง
4.10 หากตัวแทนจัดการไม่สามารถให้ บ ริ การได้ ไม่ว่าทัง# หมด หรื อบางส่ว น
เนืองเพราะเหตุทีต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุอืนใด
อัน มิ ใ ช่ ค วามผิ ด ของตัว แทนจั ด การ โดยตัว แทนจั ด การได้ ใช้ ความ
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ระมัดระวังเยียงผู้ประกอบวิชาชีพในการป้องกันความเสียหายแก่ลกู ค้ า
แล้ ว ลูกค้ าจะไม่ถือว่าตัวแทนจัดการผิดสัญญา หรื อผิดนัดภายใต้ สญ
ั ญา
ฉบับนี # และไม่ถือว่าความเสียหายเกิดขึ #นจากตัวแทนจัดการ
4.11 ลูกค้ าตกลงจะไม่เสนองานให้ แก่ หรื อว่าจ้ างพนักงานของตัวแทนจัดการ
เพือทํางานให้ กับตนหรื อลูกค้ า หรื อหน่วยงานใดๆ ของลูกค้ า ทีมีหน้ าที
เกียวกับการบริ หารทรัพย์สนิ ในระหว่างทีสัญญาฉบับนี #มีผลใช้ บงั คับ และ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากสิ #นสุดระยะเวลาการให้ บริ การตามสัญญา
ฉบับนี #
หากลูก ค้ า กระทํ า การจ้ างหรื อ อนุ ญ าตให้ ตัว แทนจั ด การรายอื นจ้ าง
พนักงานของตัวแทนจัดการ เพือทํางานกับตน หรื อลูกค้ า หรื อหน่วยงาน
ใดๆ ของลูกค้ า ทีขัดแย้ งตามวรรคแรก ลูกค้ าตกลงทีจะชํ าระค่าชดเชย
ให้ แก่ตวั แทนจัดการในอัตรา 6 เดือนของอัตราค่าบุคลากรบริ หารอาคาร
ในตําแหน่งนันๆ
# ของพนักงานดังกล่าว
4.12 ลูกค้ าจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับทีเกียวข้ อง อาทิ
เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร ประมวลรัษฎากร ทังหมดที
#
เกียวข้ อง
กับ ความปลอดภัย ในการใช้ อาคาร เป็ นต้ น หากมี ข้ อเรี ย กร้ องจาก
หน่ ว ยงานราชการต่ า งๆ หรื อ บุค คลภายนอก ลูก ค้ า จะรั บ ผิ ด ชอบค่ า
ดําเนินการต่างๆ ค่าปรับ ภาษี และความรับผิดชอบอืนใดอันเป็ นผลมาจาก
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับดังกล่าว
4.13 ลูกค้ าจะปกป้องตัวแทนจัดการ (รวมถึง กรรมการ พนักงาน ตัวแทนของ
ตัวแทนจัดการ) จากการกระทําใดๆ ทีเกียวข้ องกับสัญญาฉบับนี # และจาก
ความรั บ ผิด ชอบในความเสีย หายต่อ ทรั พ ย์ สิน การได้ รับ บาดเจ็ บ หรื อ
เสียชีวิตของบุคคลใดๆ ยกเว้ นความเสียหาย การได้ รับบาดเจ็บหรื อการ
เสียชีวิตนันๆ
# เกิดขึ #นจากความบกพร่ อง ประมาทเลินเล่อ หรื อความผิด
อย่า งร้ ายแรงหรื อ การกระทํ า ใดๆ ด้ ว ยความจงใจของตัว แทนจัด การ
พนักงาน หรื อตัวแทนของตัวแทนจัดการ และจากหนีส# ิน การเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหาย ค่าบริ การวิชาชีพหรื อค่าใช้ จ่าย (รวมทังค่
# าทนาย) ทีเกียวข้ อง
ตามสมควรกับจากสัญญาฉบับนี #
4.14 ลูกค้ าตกลงให้ ตวั แทนจัดการเป็ นผู้จดั หา หรื อให้ บริ การอืนใดทีเกียวข้ อง
กับการบริ หารงานอาคารสํานักงานโดยความเห็นชอบร่ วมกันของตัวแทน
จัดการกับลูกค้ า
4.15 ลูก ค้ า ตกลงจะไม่ก ระทํ า การใดๆ ที มี ผ ลกระทบกับ การบริ ห ารจัด การ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ภายในของตัวแทนจัดการ ทังทางตรงและทางอ้
#
อม

5. ข้ อตกลง
ตัวแทน
จัดการ

ตัวแทนจัดการตกลงทีจะใช้ ความรู้ความสามารถในการให้ บริ การตามมาตรฐานผู้
ประกอบวิชาชีพด้ วยความระมัดระวัง และซือสัตย์สจุ ริ ตในการบริ หารงานจัดการ
อาคารตามขอบเขตการให้ บริ การทีตกลงไว้ กนั ทัง# 2 ฝ่ าย โดยไม่ขดั ต่อวิชาชีพ ข้ อ
กฎหมาย และระเบียบทีเกียวข้ อง

6. เหตุผดิ นัด หากเกิดกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี # และมิได้ แก้ ไขเยียวยาภายใน 30 วัน นับจาก
และการ
วันทีได้ รับหนังสือบอกกล่าวจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ให้ ถือว่าเป็ นเหตุผิดนัดที
เลิกสัญญา คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดนัดมีสทิ ธิจะบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
6.1 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดผิดคํารับรองตามทีให้ ไว้ ในสัญญาฉบับนี # และไม่ได้ รับการ
ยกเว้ นหรื อผ่อนปรนจากคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง
6.2 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้ อใดข้ อหนึง
6.3 คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงตกเป็ นบุคคลล้ มละลาย ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ชวคราว
ั
ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื ออยู่ในระหว่างถูกฟ้ องหรื อดําเนินคดีเป็ นคดี
ล้ ม ละลาย หรื อ อยู่ใ นระหว่า งการร้ องขอฟื #นฟูกิ จ การ หรื อ กํ าลัง อยู่ใ น
กระบวนการดังกล่าว หรื อมีหนี #สินล้ นพ้ นตัว
6.4 ลูกค้ าไม่ชําระค่าบริ การรายเดือน เงิน หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีเกียวข้ องกับ
การให้ บริ การให้ แก่ตวั แทนจัดการ รวมถึงหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
6.5 ไม่ว่าจะมีข้อกําหนดอืนใดทีขัดแย้ งกับข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี #ก็ตาม
หากตัวแทนจัดการได้ รับการร้ องขอ และ/หรื อ ได้ รับคําสัง ไม่ว่าการร้ องขอ
หรื อ คํ า สังดัง กล่า วจะเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรหรื อ ไม่ก็ ต าม และ/หรื อ มี
พฤติการณ์ ใดๆ โดยชัดแจ้ งหรื อโดยปริ ยายจากลูกค้ า ให้ ตวั แทนจัดการ
กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดต่อพระราชบัญญัติของสหรั ฐอเมริ ก า
ด้ านกฎหมายป้องกันการคอร์ รัปชันในต่างประเทศ และการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและการรับสินบนตามกฎหมายและกฎระเบียบใดๆ ตัวแทนจัดการ
จะแจ้ งเตือนลูกค้ าให้ ทราบถึงการละเมิดดังกล่าว และหากลูกค้ ายังคง
ยืนยันหรื อมีพฤติการณ์ ละเมิดดังกล่าว ตัวแทนจัดการมีสิทธิโดยไม่ต้อง
ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าในการบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที และตัวแทน
จัดการมีสทิ ธิในการเรี ยกเก็บค่าตอบแทนหรื อค่าบริ การใดๆ ตามทีกําหนด
ไว้ ในสัญญา อีกทังมี
# สิทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ #นนอกเหนือ
สัญญา รวมทังมี
# สทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นได้ ทงหมด
ั#
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หัวข้ อ

รายละเอียด

7. การเลิก
สัญญา
ก่ อน
กําหนด

ไม่ว่าลูกค้ า หรื อตัวแทนจัดการไม่มีสิทธิ เลิกสัญญาก่อนสิ #นสุดระยะเวลาของ
สัญญานี #แต่เพียงฝ่ ายเดียวโดยไม่มีสาเหตุ เว้ นแต่จะได้ รับยินยอมของคู่สญ
ั ญา
อีกฝ่ ายก่อน

8. ข้ อสงวน
สิทธิในเหตุ
ตัวแทนผิด
นัด หรือ
มิได้ ผิดนัด

การบอกเลิกสัญญาโดยทีตัวแทนจัดการได้ ผิดนัด ลูกค้ าตกลงชําระให้ แก่ตวั แทน
จั ด การสํ า หรั บ ค่ า บริ ก ารรายเดื อ นคงค้ างชํ า ระ ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ ม และ
ค่าธรรมเนียมการชําระเงินล่าช้ า (ถ้ ามี) คํานวณจนถึงวันเลิกสัญญา
หากมีการบอกเลิกสัญญาโดยทีตัวแทนจัดการไม่ได้ ผิดนัด ลูกค้ าตกลงชํ าระ
ค่าบริ การรายเดือนคงค้ างชําระ ค่าภาษี มลู ค่าเพิม ค่าธรรมเนียมการชําระเงิน
ล่าช้ า ค่าบริ การรายเดือนสําหรับระยะเวลาทียังไม่ได้ ให้ บริ การตามทีกําหนดใน
ระยะเวลาการให้ บริ การในข้ อ 2 และค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึ #นจริ ง เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากตัวแทนจัดการให้ ลกู ค้ าไม่ต้องรับรับผิด
ในเรื องดังกล่าว
ทัง# นี # การบอกเลิกสัญญา ลูกค้ าตกลงทีจะชํ า ระให้ แ ก่ตัวแทนจัดการสําหรั บ
ค่าบริ การรายเดือนคงค้ างชําระ ค่าภาษี มลู ค่าเพิม และค่าธรรมเนียมการชําระ
เงินค่าจ้ าง ภายใน 30 วัน หลังจากมีการส่งมอบรายละเอียดงานและอาคาร
ให้ กบั ลูกค้ า หรื อตัวแทนของลูกค้ า

9. การโอน
สิทธิ

ลูกค้ าอาจใช้ ดุลยพินิจของตนในการมอบ โอน ให้ มีสว่ นร่ วม หรื อแปลงหนี # ซึง
สิทธิหรื อภาระหน้ าทีใดๆ ของลูกค้ าตามสัญญานี #ให้ แก่บคุ คลอืนได้ ทังนี
# # ลูกค้ า
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึน# จากการนี # ตัวแทนจัดการตกลงให้
ความยินยอมในการมอบ โอน ให้ มีสว่ นร่วม และแปลงหนี #ใหม่ดงั กล่าว โดยหาก
ลูกค้ าร้ องขอ ตัวแทนจัดการตกลงทีจะร่ วมมือกับลูกค้ าในการจัดทํา และตกลง
ในการทําเอกสาร หรื อสัญญาใดๆ เพือให้ การมอบ โอน ให้ มีส่วนร่ วม และการ
แปลงหนี #ใหม่นนสมบู
ั#
รณ์ โดยไม่คิดค่าตอบแทนสําหรับการดําเนินการดังกล่าว
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(2) สัญญาแต่ งตัง. ตัวแทนแต่ เพียงผู้เดียว โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะโอนสิทธิ และหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญาแต่งตังตั
# วแทนแต่เพียงผู้เดียวให้ แก่
ผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีผล ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ โดยสัญญาแต่งตังตั
# วแทนแต่เพียงผู้เดียวมีข้อกําหนด และเงือนไขทีสําคัญดังนี #
หัวข้ อ

รายละเอียด

CBRE

บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด

WHA

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

1. คํานิยาม

สัญญา

หมายถึง

สัญญาแต่งตังตั
# วแทนแต่เพียงผู้เดียวฉบับนี #

ข้ อผูกมัด

หมายถึง

สัญ ญาเช่ า หรื อ สัญ ญาเช่า ระยะยาว ที ลง
นามโดยผู้เช่า และการชําระเงินประกันแบบ
ไม่ ส ามารถเรี ย กคื น ได้ ของผู้ เช่ า จํ า นวน
เท่ากับอัตราค่าเช่า 3 เดือน

โครงการ

หมายถึง

สํานักงาน และส่วนร้ านค้ าย่อยของอาคาร
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที
ให้ ออกเช่าเพือวัตถุประสงค์ทางการค้ า

สัญญาเช่ า

หมายถึง

การเช่า หรื อสัญญาเช่าทีมีระยะเวลาการเช่า
ไม่เกิ น 3 ปี และชํ า ระค่าเช่ าเป็ นรายเดื อ น
สําหรับระยะเวลาการเช่า

สัญญาเช่ า
ระยะยาว

หมายถึง

การเช่า หรื อสัญญาเช่าทีมีระยะเวลาการเช่า
เกินกว่า 3 ปี ทีผู้เช่าต้ องชําระค่าธรรมเนียม
การเช่า (lease premium) ล่วงหน้ าในราคา
เหมารวม และผูกพันในการชําระค่าเช่ารวม
เป็ นรายเดือนสําหรับระยะเวลาเช่า

ค่ าเช่ ารวม

หมายถึง

จํ า นวนรวมทัง# หมดที ต้ องชํ า ระรายเดื อ น
รว ม ถึ ง ค่ า เช่ า พื น# ที ค่ า เ ช่ า สิ ง ติ ด ต รึ ง
ค่าบริ การ และค่าบริ หารจัดการ

ตัวแทนจัดหา
แต่ เพียงผู้

หมายถึง

CBRE ซึงเป็ น ตัว แทนแต่เ พีย งผู้เ ดี ยว ที
ได้ รั บ การแต่ ง ตัง# จาก WHA ในการนํ า
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หัวข้ อ

รายละเอียด
เดียว

สํานักงานของโครงการออกให้ เช่า ภายใต้
เงื อนไขของแบบสัญ ญาเช่ า และบริ ก าร
มาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์ เพือนําพื #นทีสํานักงานในโครงการออกให้ เช่า โดยให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
WHA รวมถึงวัตถุประสงค์อืนใดตามแต่คสู่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายจะตกลงกันเป็ นครัง#
คราว
3. ระยะเวลา

การแต่งตังนี
# #มีผลตังแต่
# วนั ที 23 กรกฏาคม 2558 ถึง วันที 22 กรกฎาคม 2559
โดยคู่สญ
ั ญาทังสองฝ่
#
ายสามารถทีจะต่ออายุสญ
ั ญานี #ได้ โดยการตกลงร่ วมกัน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

4. การเลิก
สัญญา

4.1 สัญ ญานี ส# ามารถยกเลิก ได้ ทัน ที ห ากคู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดภายใต้ สญ
ั ญานี # ทังนี
# #
ก.

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญานี # ได้ รับ
การแจ้ งเตือนเป็ นหนังสือจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงถึงการฝ่ าฝื น
ดังกล่าว และ

ข.

คู่ส ัญ ญาฝ่ ายที ฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที ภายใต้ ส ัญ ญานี ไ# ม่
สามารถแก้ ไขเหตุดงั กล่าวได้ ภายใน „’ วัน นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ ง

4.2 เมือสัญญานี #สิ #นสุดลง ค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียม และเงินอืนใดทีต้ อง
ชําระให้ แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึงภายใต้ สญ
ั ญานี # จะถูกคํานวณ และจะ
ถึงกําหนดชําระทันทีภายใน 30 วัน
4.3 ในขณะที สัญญานี ส# ิ #นสุดลง หากบุคคลใดๆ ที CBRE แนะนําให้ กับ
WHA เพือเข้ าทํา ข้ อผูกมัด ยังไม่ได้ เข้ าทําข้ อผูกมัด แต่จะเข้ าทํา ข้ อ
ผูกมัด ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ทีสัญญานี #สิ #นสุด WHA ตกลงทีจะชําระ
ค่า คอมมิ ช ชัน และค่ า ธรรมเนี ย มที เกี ยวเนื องกับ ข้ อ ผูก มัด นัน# ให้ กับ
CBRE
4.4 ไม่วา่ จะมีข้อกําหนดอืนใดทีขัดแย้ งกับข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี #ก็ตาม
หาก CBRE ได้ รับการร้ องขอ และ/หรื อได้ รับคําสัง จาก WHA ให้ CBRE
กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดต่อพระราชบัญญัติของสหรั ฐอเมริ กา
ด้ านกฎหมายป้องกันการคอร์ รัปชันในต่างประเทศ และกฎหมาย หรื อ
ระเบียบท้ องถิ นใดๆ เกี ยวกับ การต่อต้ านการทุจริ ต และการรั บสินบน
CBRE จะแจ้ งเตือน WHA ให้ ทราบถึงการละเมิดดังกล่าวทันที และหาก
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WHA ยังคงยืนยันหรื อมีพฤติการณ์ ละเมิดดังกล่าว CBRE มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ ทนั ที และ CBRE มีสิทธิ ในการเรี ยกเก็บค่าตอบแทน
สําหรับบริ การทีได้ ทําไปแล้ ว อีกทังมี
# สทิ ธิเรี ยกค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ #น
จากการเลิกสัญญาก่อนกําหนด

5. การทํางาน
และหน้ าที

WHA จะจัดหาข้ อมูลทีจําเป็ นและให้ การช่วยเหลือตัวแทนจัดหาแต่เพียงผู้เดียว
ในการทําการตลาดของโครงการ ทังนี
# #CBRE จะต้ องใช้ ความพยายามอย่างดี
ทีสุดในการทําการตลาดโครงการดังกล่าว และจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี #
5.1 ช่วยเหลือในการเตรี ยมกลยุทธ์ ด้านการตลาดและการโฆษณาเผยแพร่
รวมถึงการเตรี ยมแผ่นพับสําหรั บการโฆษณา การโฆษณาในรู ปแบบ
ต่างๆ การติดประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ และสือเพือการส่งเสริ มอืนๆ
5.2 ทําการตลาดสําหรับโครงการอย่างต่อเนือง ระบุผ้ ทู ีสนใจจะเช่า และทํา
การติดต่อและส่งจดหมายหาผู้ทีสนใจจะเช่าโดยตรง
5.3 ประสานงานเรื องการขอข้ อมูล และเจรจาข้ อกําหนดและเงือนไขการเช่า
ทียอมรับได้ ในนามของ WHA
5.4 ให้ คํ า แนะนํ า เรื องแนวโน้ ม การตลาด คู่แ ข่ง ขัน ในตลาด และกลยุท ธ์
เกียวกับการเช่า
5.5 จัดทํารายงานเสนอ WHA เป็ นรายเดือนทีเกียวข้ องกับความคืบหน้ า
เกียวกับการดําเนินงาน และ/หรื อการพยากรณ์ตลาด
5.6 ช่วยเหลือทนายความของ WHA ในการร่างสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
5.7 ภายหลังจากที WHA อนุมัติข้อกําหนดการเช่ากับผู้ทีสนใจจะเช่าได้
เรี ยบร้ อยแล้ ว CBRE จะต้ องจัดเตรี ยมหนังสือจองพื #นทีเช่า และประสาน
กับทนายความของ WHA ในการลงนามสัญญา
5.8 ใช้ ความพยายามอย่างดีทีสุดในการทีจะนํามาซึงค่าเช่าทีสูงทีสุดในนาม
ของ WHA นอกจากนี # การนําโครงการออกให้ เช่า จะต้ องดําเนินการ
ภายใต้ เงือนไขดังต่อไปนี #
(ก)

รายละเอียดของการประชุมและการเจรจาต่อรองทังหมดกั
#
บผู้ที
สนใจจะเช่า จะต้ องจัดเก็บอยู่ในหมวดหมู่ “เพือเข้ าทําสัญญา”
เช่นเดียวกับหนังสือจองพื #นทีเช่าทีเกียวกับทีดินและสิงปลูกสร้ าง
ของโครงการ

(ข)

จะต้ องไม่มีการเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขแบบฟอร์ มมาตรฐานการ
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เช่า โดยไม่ได้ รับการอนุมตั ิจาก WHA
(ค)

ต้ องมีการจัด ประชุมเกี ยวกับความคืบหน้ าเรื องการตลาดราย
เดือน หรื อเมือมีการกําหนดโดย WHA และ CBRE ร่ วมกัน ทังนี
# #
รายงานเรื องการตลาดดังกล่าวจะต้ องนําส่ง WHA เป็ นรายเดือน
(ไม่เกินวันที † ของเดือนถัดไป)

(ง)

จะต้ องกําหนดระดับราคาค่าเช่าทีสมเหตุสมผล ซึงกําหนด และ
ทบทวนโดย WHA โดยมี CBRE เป็ นทีปรึกษา

(จ)

ค่าใช้ จ่า ยเกี ยวกับ การทําการตลาดจะหัก จ่ายบัญ ชี ของ WHA
อย่า งไรก็ ต าม ตัวแทนจัดหาแต่เพี ยงผู้เดี ยวจะไม่ก่ อให้ เกิ ดใน
ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการทําการตลาดไม่ว่าทีเกิ ดขึ #นตามจริ ง หรื อ
โดยนัย ทังโดยตรงหรื
#
อโดยอ้ อม เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมและ
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก WHA

(ฉ)

ตราสัญลักษณ์มาตรฐานของ CB Richard Ellis จะต้ องปรากฏให้
เห็นชัดเจนบนเอกสารหรื อวัสดุสง่ เสริ มการขาย

6. ค่ า
WHA จะชําระ ค่าคอมมิชชัน และค่าธรรมเนียม ให้ แก่ CBRE ดังต่อไปนี #
คอมมิชชัน
6.1 สําหรั บผู้เช่าทุกราย เว้ นแต่ทีกําหนดไว้ ในข้ อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะ
ค่ าธรรม
ได้ รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ ค่าเช่า และค่าบริ การจํานวน 1 เดือน
เนียม
สําหรับการเช่าทีมีระยะเวลาการเช่าอย่างน้ อย 3 ปี
พืน. ฐาน
ในกรณี ที ระยะเวลาการเช่ า นั น# น้ อยกว่ า 3 ปี CBRE จะได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมลดลงตามสัดส่วน
ในกรณีทีผู้เช่าได้ ลงนามในหนังสือจองพื #นทีเช่า และชําระเงินประกันแล้ ว
แต่ไม่ได้ เข้ าทําสัญญาเช่า และบริ การ หาก WHA ได้ ริบเงินประกันแล้ ว
CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับร้ อยละสามสิบของเงิ น
ประกันที WHA ริ บ
6.2 สําหรับผู้เช่าทุกรายทีเข้ าทําสัญญาเช่าระยะยาว ทีมีการชําระค่าเช่าเป็ น
รายเดื อ น เว้ น แต่ ที กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ 6.3 และ 6.5 CBRE จะได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ ค่าเช่า และค่าธรรมเนียมจํานวน 1 เดือน
สําหรับระยะเวลาการเช่าทุก 3 ปี
ในกรณีทีผู้เช่าได้ ลงนามในหนังสือจองพื #นทีเช่า และชําระเงินประกันแล้ ว
แต่ไม่ได้ เข้ าทําสัญญาเช่า และบริ การ หาก WHA ได้ ริบเงินประกันแล้ ว
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CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับร้ อยละสามสิบของเงิ น
ประกันที WHA ริ บ
6.3 สําหรับผู้เช่าทุกรายทีถูกแนะนําโดยตัวแทนรายอืน โดยทีผู้เช่ารายนันไม่
#
เคยถู ก แนะนํ า โดย CBRE มาก่ อ น ตั ว แทนรายอื นนั น# จะได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมจาก WHA ในอัตราเท่ากับร้ อยละหกสิบของค่าเช่า และ
ค่าบริ การ 1 เดือน และ CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียม ในอัตราเท่ากับร้ อย
ละสีสิบของค่าเช่า และค่าบริ การจํานวน 1 เดือน ในกรณีทีสัญญาเช่ามี
ระยะเวลาน้ อยกว่า 3 ปี CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมลดลงตามสัดส่วน
6.4 เว้ นแต่กรณี ตามข้ อ 6.3 และ 6.5 ในกรณีทีผู้เช่ารายใดตัดสินใจทีจะเช่า
พื #นทีเพิมภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันทีลงในสัญญาเช่า และ
สัญญาบริ การ CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับ ค่าเช่า และ
ค่าบริ การจํานวน … เดือน สําหรับพื #นทีทีเพิมขึ #น ในกรณีทีสัญญาเช่ามี
ระยะเวลาน้ อยกว่า „ ปี CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมลดลงตามสัดส่วน
6.5 ในกรณีที WHA หาผู้เช่ามาเอง หรื อได้ รับคําแนะนําโดยผู้เช่ารายนันไม่
#
เคยถูกแนะนําโดย CBRE มาก่อน CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมในอัตรา
เท่ากับร้ อยละยีสิบห้ าของค่าเช่า และค่าบริ การจํานวน … เดือน ในกรณีที
สัญญาเช่ามีระยะเวลาน้ อยกว่า 3 ปี CBRE จะได้ รับค่าธรรมเนียมลดลง
ตามสัดส่วน
6.6 CBRE ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าธรรมเนียม และค่าคอมมิชชันภายใต้ สญ
ั ญานี #ใน
กรณีทีมีการต่ออายุของข้ อผูกมัดของผู้เช่าปั จจุบนั
6.7 ค่าธรรมเนียมทังหมดยั
#
งไม่รวม ภาษี มลู ค่าเพิม

7. การชําระ
เงิน

ค่าคอมมิชชัน จะถึงกําหนดชําระแก่ CBRE ทังจํ
# านวนภายใน „’ วันนับจาก
วันทีผู้เช่าได้ เข้ าทําข้ อผูกมัด และWHA ได้ รับเงินประกันเป็ นทีเรี ยบร้ อย

8. โอน
กรรมสิทธิ@

WHA อาจใช้ ดลุ พินิจของตนในการโอน มอบ ให้ มีส่วนร่ วม หรื อแปลงหนี # ซึง
สิทธิ หรื อหน้ าทีใดๆ ของตน ภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี #ให้ แก่บคุ คลอืน CBRE ตกลง
ทีจะให้ ความยินยอมสําหรับการโอน การมอบ การให้ มีสว่ นร่ วม หรื อการแปลง
หนี # ซึงสิทธิ และหน้ าทีเหล่านัน# โดยหาก WHA ร้ องขอ CBRE ตกลงทีจะให้
ความร่วมมือกับ WHA ในการออก หรื อเข้ าทําเอกสารใดๆ เพือให้ การโอน การ
มอบ การให้ มีส่วนร่ วม หรื อการแปลงหนี # ซึงสิทธิ และหน้ าทีนันสํ
# าเร็ จโดยไม่มี
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ในกรณีทีบุคคลอืนนันไม่
# ตกลงทีจะผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาฉบับนี #
WHA มีสทิ ธิทีจะเลิกสัญญาฉบับนี #โดยไม่คํานึงถึงข้ อสัญญาข้ อ 4 และให้ บงั คับ
ส่วนที 2 หน้ า 144

หัวข้ อ

รายละเอียด
ตามข้ อสัญญาข้ อ 4.2 แทน

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(1) สัญญาแต่ งตัง. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
หัวข้ อ
คู่สัญญา

1. คํานิยาม

รายละเอียด
(1)

บริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น จํ า กั ด (มหาชน) (“ผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ”)

(2)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ( “ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ”)

(3)

ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (“กองทรั สต์ ”) โดยมีบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของกองทรั สต์ เป็ นผู้มี
อํานาจกระทําแทน (“ทรัสตี”)

เว้ นแต่ข้อความหรื อบริ บทในสัญญาฉบับนี #จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ถ้อยคําที
ระบุตอ่ ไปนี #มีความหมาย ดังนี #
กฎหมาย
หลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก ง า น ก . ล . ต . ป ร ะ ก า ศ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ต ล า ด ทุ น ร ว ม ถึ ง
หนัง สื อ เวี ย น หนัง สื อ ผ่ อ นผัน หนัง สื อ ซัก ซ้ อ ม
ความเข้ า ใจ แนวปฏิ บัติ หนัง สื อ อนุ ญ าต กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อเอกสารอืนใดทีมีผล
ใช้ บัง คับตามกฎหมายที ออกโดยอาศัย อํ านาจ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรื อกฎหมายอืนใดที
เกี ยวข้ อ ง (ทัง# ที มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บัน รวมทัง# ที มี ก าร
แก้ ไขเพิมเติม)

ค่ าใช้ จ่ายใน หมายถึง ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในเรื องดังต่อไปนี #
การดูแล
(1) การว่าจ้ างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์ สินใน
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ส่ วนทีไม่
เป็ น
สาระสําคัญ

หรื อบริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย ใน
โครงการ
(2)

การว่ า จ้ างพนั ก งานดู แ ลรั ก ษาความ
สะอาด หรื อบริ ษั ท ดู แ ลรั ก ษาความ
สะอาดในโครงการ

(3)

การว่าจ้ างพนักงานเพือตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สนิ โครงการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
ก.ล.ต.
หลักทรั พย์ ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึงรวมถึงคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน
คู่มือระบบ
การทํางาน

หมายถึง คู่มือระบบการทํางานและระบบควบคุมภายใน
ของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ตามที ได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

โครงการ

หมายถึง อาคารสํานักงาน บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังอยู
# ่ที ถนนบางนา-ตราด กม.7 หมู่ที 13 แขวง
บางแก้ ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พระราชบัญ หมายถึง พระราชบัญ ญัติท รั สต์ เ พือธุ รกรรมในตลาดทุน
ญัติทรัสต์
พ.ศ. 2550 และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม
แผนการ
ดําเนินงาน
ประจําปี

หมายถึง แผนการบริ หารและดําเนินงานของโครงการใน
แ ต่ ล ะ ปี ซึ ง จั ด เ ต รี ย ม โ ด ย ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรั พย์ ซึงจะต้ องมีรายละเอียดอย่าง
น้ อยตามทีกําหนดในสัญญา

หนังสือชี .
ชวน

หมายถึง แ บ บ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร เ ส น อ ข า ย
หน่วยทรั สต์ (แบบ 69-REIT) และหนังสือชี ช# วน
ของกองทรัสต์

สัญญา
ก่ อตัง. ทรัสต์

หมายถึง สัญญาก่อตังกองทรั
#
สต์ ระหว่าง บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะ
ผู้ก่อตังกองทรั
#
สต์ กับ บริ ษัทหลักทรัพย์จัดการ
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กองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตี
ของกองทรัสต์
สัญญาตก
ลงกระทํา
การ

หมายถึง สัญ ญาตกลงกระทํ า การ ระหว่ า งผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ กับกองทรัสต์

สํานักงาน
ก.ล.ต.

หมายถึง สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับหลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

2. วันทีสัญญา 2.1 ให้ สญ
ั ญาฉบับนี #มีผลใช้ บงั คับ เมือกองทรัสต์ได้ จดทะเบียนสิทธิการเช่าใน
มีผลใช้
ทีดิน และรับโอนกรรมสิทธิZในอาคาร สิงปลูกสร้ าง และงานระบบต่างๆ ใน
บังคับและ
โครงการ เสร็ จสมบูรณ์ ณ สํานักงานทีดินทีเกียวข้ องตามทีกําหนดไว้ ใน
การแต่ งตัง.
สัญญาทีเกียวข้ องแล้ ว (“วันทีสัญญามีผลใช้ บงั คับ”)
ผู้บริหาร
ทัง# นี # ในกรณี ที เงื อนไขตามที กํ าหนดข้ างต้ น ไม่เป็ นผลสํา เร็ จ ให้ ถื อ ว่า
อสังหาริมท
สัญ ญาฉบับ นี ส# ิ #นผลผูก พัน ต่อ คู่ส ัญ ญาทุก ฝ่ าย โดยคู่สญ
ั ญาไม่มี สิท ธิ
รัพย์
เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยใดๆ ต่อคูส่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึง ทังนี
# # การที
สัญญาฉบับนี #สิ #นผลผูกพันด้ วยเหตุดงั กล่าวไม่ถือว่าเป็ นการเลิกสัญญา
หรื อผิดสัญญาโดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่อย่างใด
2.2 ผู้จัดการกองทรัสต์ ตกลงแต่งตังและผู
#
้ บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตกลงรับ
การแต่งตังให้
# ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรั สต์
สําหรับโครงการ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญานี # โดย
ให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เริ มปฏิบตั ิหน้ าทีนับแต่วันทีสัญญานีม. ีผล
ใช้ บังคับ
ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที กํ ากับดูแลการปฏิบัติหน้ าที ของผู้บริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามสัญ ญานี # เพื อรั ก ษาประโยชน์ ที ดี ที สุ ด ของ
กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ โดยรวม
3. หน้ าทีของ
ผู้บริหาร
อสังหาริ ม
ทรั พย์

3.1 ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงปฏิ บัติ ห น้ า ที ในการบริ ห ารจัด การ
โครงการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี # แต่ไม่รวมถึงหน้ าทีในการจัดหาผู้
เช่า การปรั บปรุ ง ซ่อ มแซม บํารุ งรั กษาทรั พย์ สินในโครงการ และ การ
ตรวจสอบคุณ ภาพงานในกรณี ที จะต้ อ งมี ก ารว่ า จ้ างบุค คลภายนอก
ดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรื อบํารุงรักษาทรัพย์สนิ ในโครงการ ภายใต้
การกํากับและตรวจสอบของผู้จัดการกองทรั สต์ โดยการปฏิบตั ิหน้ าที
ดังกล่าวของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะต้ องสอดคล้ องกับ (ก) คู่มือ
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ระบบการทํางาน (ข) แผนการดําเนินงานประจําปี (ค) หนังสือชีช. วน
(ง) พระราชบัญญัติทรั สต์ และ (จ) กฎหมายหลักทรั พย์ ทีเกียวข้ อง
ทังนี
# # เพือประโยชน์ของกองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ของกองทรั สต์
โดยรวม
ทังนี
# # ในกรณีทีมีเหตุฉกุ เฉิน จําเป็ น หรื อเร่ งด่วน ทีเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิ
หน้ าทีตามสัญญาโดยตรง ซึงส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ทัน ที โดยแจ้ งให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภายหลังโดยเร็ ว
3.2 ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงที จะให้ ค วามร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนการทํางานของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการควบคุมดูแลโครงการ
การดําเนินงานตามแผนธุรกิจ แผนการตลาด และกลยุทธ์ เกี ยวกับการ
จัดหาผลประโยชน์ ในโครงการของกองทรั สต์ รวมทัง# แนวทางในการ
แก้ ไขปั ญ หาและอุป สรรค ตามที กํ า หนดขึ น# โดยผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
เพือให้ การดําเนินการปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ สญ
ั ญานี #เป็ นไปตามคู่มือระบบ
การทํางาน
3.3 ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต กลงเก็บ รัก ษาเอกสารหลัก ฐานต่า งๆ ที
เกียวข้ องกับการจัดการและบริ หารโครงการ ซึงรวมถึงเอกสารประกอบ
ยืนยันการจ่ายเงินสดย่อยต่างๆ ต้ นฉบับใบเสร็ จรับเงินค่าใช้ จา่ ยต่างๆ เป็ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 10 (สิบ) ปี นับแต่วนั ทีสัญญามีผลใช้ บังคับ ให้ อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ ครบถ้ วน และพร้ อมให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ตรวจสอบ

4. อํานาจ
หน้ าทีของ
ผู้จัดการ
กองทรัสต์

4.1 เพือให้ การบริ หารจัดการโครงการเกิดประโยชน์สงู สุดต่อกองทรัสต์ และผู้
ถื อหน่วยทรั สต์ ของกองทรั สต์ ผู้จั ดการกองทรั สต์ มีอํานาจหน้ าทีใน
กํ า กั บ ดู แ ลแ ละต รว จสอ บก าร กา รป ฏิ บั ติ หน้ าที ข อง ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ สญ
ั ญานี # เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หาร
อสัง หาริ มทรั พ ย์ เ ป็ นไปตามที กํา หนดไว้ ในสัญญาก่ อ ตั ง. ทรั สต์ และ
สัญญานี #
4.2 ผู้จัดการกองทรั สต์ ตกลงดําเนินการและให้ ความร่ วมมือแก่ผ้ ูบริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ เพือสนับสนุนให้ ผ้ ูบริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญานี #ได้ อย่างเต็มที

5. ค่ าตอบแทน 5.1 กองทรั สต์ ตกลงชํ าระค่าตอบแทนในการจัดการและบริ หารโครงการ
และ
ให้ แก่ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เป็ นจํานวน 2,000,000 บาท (ไม่รวม
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ภาษี มลู ค่าเพิม) ต่อปี (“ค่ าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ”) โดย
ชําระเป็ นรายเดือน โดยมีรายละเอียดการชําระเงินแต่ละเดือน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม) ดังต่อไปนี #
เดือน

ปี ที 1 (บาท)

ปี ที 2 (บาท)

ปี ที 3 (บาท)

เดือนที 1 – 11 (ต่ อ
เดือน)

166,666

166,666

166,666

เดือนที 12 (ต่ อ
เดือน)

166,674

166,674

166,674

2,000,000

2,000,000

2,000,000

รวม (ต่ อปี )

ในช่วงเวลาใดๆ ทีผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ ปฏิบัติห น้ าทีไม่ครบรอบ
เดื อ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ ค่ า ธรรมเนี ย มผู้ บริ ห าร
อสังหาริมทรัพย์ ตามสัดส่วนระยะเวลาทีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีจริ ง โดยให้ หนึง
เดือนมี 30 วัน
ทังนี
# # กองทรั สต์ จะนําค่าตอบแทนทีต้ องชําระตามข้ อนี #ไม่ว่าทังหมดหรื
#
อ
บางส่วน ไปหักกลบลบหนี #อืนใดไม่ได้
5.2 ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ จะเป็ นผู้รั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายในการดูแ ล
ทรัพย์ สินในส่ วนทีไม่ เป็ นสาระสําคัญ
6. ข้ อตกลง
6.1 เว้ นแต่จะเป็ นการดํ าเนิ นการซึงเกี ยวข้ องหรื อ เกี ยวเนืองกับ การปฏิบัติ
กระทําการ
หน้ าที ของผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญานี #
หรือละเว้ น
ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ จะไม่กระทําการใดๆ รวมทัง# การลงนามใน
กระทําการ
เอกสารใดๆ การให้ ถ้อยคําต่อเจ้ าหน้ าทีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ของ
ไทย เจ้ า หน้ าที ของสํา นั ก งาน ก.ล.ต. และ/หรื อ เจ้ า หน้ าที ของหน่ว ย
ผู้บริหาร
ราชการอื นใดในนามของกองทรั ส ต์ และจะไม่ก่ อ ภาระหน้ า ที ความ
อสังหาริมท
ผูกพันใดๆ ในนามของกองทรัสต์ โดยไม่ได้ รับความยินยอมจากผู้จัดการ
รัพย์
กองทรั ส ต์ และกองทรั ส ต์ เป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรล่ ว งหน้ าก่ อ นการ
ดําเนินการดังกล่าว
6.2 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะปฏิบตั ิตามสัญญานี # รวมทังคู
# ่ มือระบบการ
ทํางานอย่างเคร่งครัด
6.3 หากมีการเปลียนแปลงบุคลากรหลักในการจัดการและบริ หารโครงการ
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ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะต้ องจัดหาบุคลากร
หลักรายใหม่ทีมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หารอสังหาริ มทรั พย์
และเป็ นผู้ทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ พิจารณาว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีแทนบุคลากรหลักรายเดิม และไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้ าทีต่างๆ ของผู้ บ ริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ตามทีกํ า หนดไว้ ใ น
สัญ ญาฉบับ นี #โดยไม่ช กั ช้ า เพื อให้ ก ารบริ ห ารจัด การโครงการ เป็ นไป
อย่างต่อเนือง
6.4 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตกลงดําเนินการใดๆ ภายในอํานาจหน้ าทีและ
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ อั น เป็ นที ยอมรั บ โดยทั วไปของผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ เพือป้องกันมิให้ กองทรั สต์ ปฏิบตั ิผิดหน้ าที หรื อฝ่ าฝื น
เงือนไขตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญากับผู้เช่าทรัพย์สินของโครงการอย่างมี
นัยสําคัญ โดยผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ต้องแจ้ งให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
ทราบในทันทีเมือมีเหตุการณ์ใดๆ หรื อมีเหตุอนั ควรทราบว่าการกระทําการ
หรื องดเว้ นกระทําการใดๆ ซึงอาจถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิผิดหน้ าที หรื อฝ่ าฝื น
เงือนไขตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญากับผู้เช่าทรัพย์สินของโครงการ เพือให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ ทราบและดําเนินการแก้ ไขต่อไป
6.5 ข้ อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามทีคู่สญ
ั ญาจะได้ ทําขึ #น
ในภายหลัง โดยคู่สญ
ั ญาตกลงถือข้ อตกลง ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของสัญญานี #
6.6 ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะปฏิบตั ิหน้ าทีโดยซือสัตย์ สุจริ ต และใช้ ความ
ระมั ด ระวัง โดยคํ า นึ ง ถึ ง มาตรฐานการประกอบอาชี พ ของผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์และผลประโยชน์ของกองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ โดยรวม

7. ระยะเวลา 7.1 ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขอืนของสัญญานี # คูส่ ญ
ั ญาตกลงให้ ผ้ ูบริ หาร
ของสัญญา
อสังหาริ มทรั พย์ ปฏิบัติ หน้ าทีต่างๆ ตามทีกํ า หนดไว้ ในสัญญาฉบับ นี #
และการต่ อ
โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี นับตังแต่
# วันทีสัญญามีผลใช้ บังคับ
อายุสัญญา
7.2 ผู้บ ริ ห ารอสั งหาริ มทรั พ ย์ จ ะแจ้ ง ต่อ ผู้จั ดการกองทรั ส ต์ ใ ห้ ท ราบถึ ง
ข้ อกําหนด เงือนไข และอัตราค่าบริ การสําหรับการต่ออายุสญ
ั ญา เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 120 (หนึงร้ อยยีสิบ) วัน ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาของสัญญา
7.3 ในกรณี ที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ป ระสงค์ ที จะต่อ อายุส ัญ ญา ผู้ จั ด การ
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กองทรั ส ต์ จ ะแจ้ ง ความประสงค์ ใ ห้ ผ้ ู บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ท ราบ
ภายใน 60 (หกสิบ ) วัน นับ จากวัน ที ได้ รั บ หนัง สื อ แจ้ ง จากผู้ บ ริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ โดยคู่สญ
ั ญาจะเจรจาตกลงข้ อกําหนด เงื อนไข และ
อัตราค่าบริ การโดยสุจริ ตให้ แล้ วเสร็ จก่อนสิ #นสุดสัญญาไม่น้อยกว่า 30
(สามสิบ) วัน แต่หากผู้จัดการกองทรั สต์ มิได้ แจ้ งความประสงค์ทีจะต่อ
อายุสญ
ั ญาภายในระยะเวลา 60 (หกสิบ) วันดังกล่าว ให้ ถือว่าผู้จัดการ
กองทรัสต์ ประสงค์ทีจะต่ออายุสญ
ั ญาตามข้ อกําหนด เงือนไข และอัตรา
ค่าบริ การทีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เสนอมา

8. การเลิก
สัญญา

8.1 ก อ ง ท รั ส ต์ มี สิ ท ธิ บ อ ก เ ลิ ก สั ญ ญ า ไ ด้ ใ น ก ร ณี ใ น ที ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริมทรัพย์ ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีระบุไว้ ในสัญญาตกลง
กระทําการ และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ไม่สามารถแก้ ไขเหตุดงั กล่าว
ได้ ภ ายในระยะเวลาที กํ า หนดไว้ ใ นสั ญ ญาตกลงกระทํา การ โดยให้
กองทรั สต์ แจ้ งให้ คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
8.2 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาได้ ในกรณี ที ผู้ บริ ห าร
อสังหาริ มทรั พย์ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีกําหนดในสัญญาฉบับนี #ในส่วนที
เกี ยวข้ อ งกับ การเงิ น ของกองทรั ส ต์ โ ดยจงใจหรื อ โดยทุจ ริ ต โดยให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ แจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
8.3 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ ในกรณี ทีผู้จัดการ
กองทรั สต์ ไม่บริ หารจัดการกองทรั สต์ ตามทีกําหนดในสัญญาก่ อตัง. ท
รั ส ต์ และ/หรื อ หนั ง สื อ ชี ช. วน อัน เป็ นผลให้ เ กิ ด ความเสีย หายอย่า ง
ร้ ายแรงต่อกองทรั สต์ หรื อทรัพย์สินของกองทรั สต์ อย่างมีนยั สําคัญ จน
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู้ บริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยให้
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ แจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
8.4 คู่ ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งมี สิ ท ธิ เ ลิ ก สัญ ญาได้ ในกรณี ใ ดกรณี ห นึ ง
ดังต่อไปนี #
(ก)

โดยการตกลงร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์ อักษรระหว่างคู่สญ
ั ญาทุก
ฝ่ าย

(ข)

มีการเพิกถอน หรื อยกเลิกสถานะของกองทรั สต์ ตามทีกําหนดใน
สัญญาก่ อตัง. ทรั สต์ และ/หรื อ หนั งสือชีช. วน หรื อโดยผลของ
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กฎหมาย และ/หรื อคําสังของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึง
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ สํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการตลาดทุน โดยให้ ถือว่าสัญญานี #สิ #นสุดลงทันที
(ค)

โครงการถู ก ทํ า ลายทัง# หมดหรื อ ได้ รั บ ความเสี ย หายอย่ า งมี
นัย สํ า คัญ และกองทรั ส ต์ ไม่ ป ระสงค์ ที จะจั ด หาประโยชน์ ใ น
โครงการอีก ต่อไป อันเป็ นผลให้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ มทรั พย์ ไ ม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีระบุไว้ ในสัญญานี #ได้ อีกต่อไป โดยให้
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

(ง)

มีการร้ องขอให้ ฟืน# ฟูกิจการของคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงต่อศาล ซึง
ส่งผลกระทบต่อความสามารถของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าวในการ
ชําระหนี #หรื อปฏิบตั ิตามสัญญาฉบับนี # และคู่สญ
ั ญาฝ่ ายดังกล่าว
ไม่สามารถถอนคําร้ องดังกล่าวออกจากศาลได้ ภายในระยะเวลา
60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ทีมีการยืนคําร้ องต่อศาล โดยให้ ค่สู ญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้ ถือว่าสัญญานี #สิ #นสุดลงทันที

(จ)

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงถูกศาลสังพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาด หรื อถูก
ศาลสังให้ ล้มละลาย หรื ออยูใ่ นขันตอนการเลิ
#
กบริ ษัท หรื อการชําระ
บัญชี โดยให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ ถือว่าสัญญานี #สิ #นสุดลงทันที

(ฉ)

เมือมีการเปลียนแปลงของกฎหมายทีเกียวข้ องอันทําให้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ งไม่ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ของตนในส่ว นที เป็ น
สาระสําคัญของสัญญานี # โดยให้ คู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแจ้ งให้
คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบล่วงหน้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน

(ช)

คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีระบุไว้ ใน
สัญ ญาฉบับ นี # และคู่ส ัญ ญาดัง กล่า วไม่ ส ามารถแก้ ไขเหตุผิ ด
สัญญาดังกล่าวภายใน 90 (เก้ าสิบ) วันนับจากวันทีได้ รับแจ้ งจาก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีไม่ผิดสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ คสู่ ญ
ั ญาฝ่ าย
ที ไม่ ผิ ด สัญ ญามี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สัญ ญาโดยบอกกล่า วเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบ และให้ ถือว่าสัญญานี #สิ #นสุด
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ลงทันที
(ซ)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ดําเนินการขายโครงการ โดยให้ คู่สญ
ั ญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแจ้ งให้ คสู่ ญ
ั ญาทุกฝ่ ายทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และให้ ถือว่าสัญญานี #สิ #นสุดลงทันที

8.5 เพื อให้ ปราศจากข้ อสงสัย กรณี ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ไม่ มี ฐ านะเป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์ อีกต่อไปไม่ว่ากรณี ใดๆ เหตุดังกล่าวไม่เป็ นเหตุให้
สัญญานี #สิ #นสุดลง โดยผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ยงั คงมีสิทธิและหน้ าที
ต่อไปตามสัญญานี #และทรั สตีมีสิทธิทีจะแต่งตังบุ
# คคลอืนใดเข้ าทําหน้ าที
เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ แทนผู้จัดการกองทรัสต์ รายเดิมระหว่างทีทรั สตี
ยังมิได้ แต่งตังบุ
# คคลใดเข้ าทําหน้ าทีผู้จดั การกองทรั สต์ สิทธิ และหน้ าที
ของผู้จัดการกองทรั สต์ จะตกเป็ นของทรั สตีจนกว่าผู้จดั การกองทรั สต์
รายใหม่จะได้ รับการแต่งตัง#
9. ผลของการ 9.1 ในกรณีทีสัญญานี #สิ #นสุดลงด้ วยเหตุใดก็ตาม
เลิกสัญญา
(ก) ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีสิทธิ ทีจะได้ รับค่าตอบแทนตามส่วน
ของระยะเวลาที ได้ มี ก ารปฏิ บัติ ห น้ าที จริ ง สํ า หรั บ หน้ าที ที ได้
ดํ า เนิ น การไปแล้ วจนถึ ง วั น สิ น# สุด การทํ า หน้ าที เป็ นผู้ บริ ห าร
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยกองทรั ส ต์ จ ะชํ า ระค่า ตอบแทนดัง กล่า ว
ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วนั ทีสัญญานี #สิ #นสุดลง
(ข)

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ จะต้ องจัดทํารายงานสรุ ปการจัดการ
โครงการ จนถึงวันทีสัญญานี #สิ #นสุดลง และส่งมอบเอกสารข้ อมูล
ต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกับ การจัดการโครงการให้ แก่กองทรั สต์ และ
ผู้จัดการกองทรั สต์ โดยไม่ชกั ช้ า แต่ทงนี
ั # # ไม่เกิน 90 (เก้ าสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีสัญญานี #สิ #นสุดลง

9.2 การทีสัญญานี #สิ #นสุดลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม จะไม่กระทบต่อสิทธิ การ
เยียวยา หน้ าที หรื อความรับผิดของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ ายทีเกิดขึ #นก่อนวันที
สัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง ซึงรวมถึงการเรี ยกร้ องค่าเสียหายทีเกิดจากการผิด
สัญญานี #ซึงเกิดขึ #น ณ หรื อก่อนวันทีสัญญาฉบับนี #สิ #นสุดลง
10. ข้ อสัญญา
รับผิดชอบ
ใช้ ความ
เสียหาย

10.1 ภายใต้ บัง คับ ข้ อ 10.2 และข้ อ 10.3 ในกรณี คู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ ง
รวมถึงกรรมการและพนักงานของคู่สญ
ั ญาดังกล่าวด้ วย (โดยรวมเรี ยกว่า
“คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย”) (ก) ได้ รับความเสียหาย มีข้อ
เรี ย กร้ อง ข้ อ พิ พ าท หรื อ การดํ า เนิ น คดี ใ ดๆ ต่ อ คู่ส ัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ ง
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(“คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิด”) อันเนืองมาจากหรื อเกียวข้ องกับการฝ่ าฝื น
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํารับประกันของคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด หรื อ (ข) ต้ องชําระ
ค่าเสียหายใดๆ แทนคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดไปก่อนโดยสุจริ ต อันเป็ น
ผลมาจากหรื อ เกี ยวข้ อ งกับ การผิ ด ข้ อ กํ า หนด และ/หรื อ เงื อนไขของ
สัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/หรื อคํารับประกันของคู่สัญญา
ฝ่ ายทีต้ องรั บผิดตามทีกําหนดในสัญญานี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิด
ตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกิดขึ #นจริ ง
ทังหมด
#
(รวมทัง# ค่าใช้ จ่ายเกียวกับกระบวนพิจารณาตามกฎหมาย ค่าจ้ าง
ทีปรึ กษากฎหมาย ทนายความ เพือแก้ ไขข้ อพิพาทหรื อต่อสู้คดีดงั กล่าว)
ให้ แ ก่ ค่ ู สั ญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความเสี ย หายจนครบถ้ ว น และจะชํ า ระ
ค่าเสียหาย และ/หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าวทังหมดภายใน
#
30 (สามสิบ) วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งจากคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย ทังนี
# # หาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายในระยะเวลาทีกํ าหนดในข้ อ
10.2 ให้ ถือว่าความรับผิดของคู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดเป็ นอันสิ #นสุดลง
โดยคู่ ส ัญ ญาฝ่ ายที ได้ รั บ ความเสี ย หายไม่ อ าจเรี ย กร้ องใดๆ ได้ จ าก
คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดอีกต่อไป
10.2 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหายจะต้ องแจ้ งเหตุการณ์การปฏิบตั ิผิด
ข้ อกําหนด และ/หรื อ เงือนไขของสัญญานี # รวมถึงการผิดคํารับรอง และ/
หรื อ คํา รั บประกันดังกล่าวให้ ค่ ูสั ญญาฝ่ ายทีต้ องรั บผิดทราบภายใน
ระยะเวลา 6 (หก) เดือน นับแต่วนั ทีคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย
ทราบหรื อมีเหตุอนั ควรทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ดี ในกรณีของ
การผิดคํารับรองของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ คู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับ
ความเสียหายะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูบริหารอสังหาริ มทรั พย์ ทราบถึงการผิดคํา
รับรองของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ดงั กล่าวภายในระยะเวลา 2 (สอง)
ปี นับ แต่วั น ที สั ญญามีผ ลใช้ บั งคั บ โดยการแจ้ ง ทัง# สองกรณี ดังกล่า ว
ข้ า งต้ น ต้ อ งระบุถึ ง รายละเอี ย ด สาเหตุ และประมาณการของความ
เสี ย หายดัง กล่า วเป็ นอย่ า งน้ อ ย โดยคู่ส ัญ ญาทุก ฝ่ ายจะต้ อ งร่ ว มกั น
พิจารณาหาแนวทางและใช้ ความพยายามอย่างเต็มทีและกระทําการโดย
สุจริ ตในการป้องกันหรื อลดความเสียหายดังกล่าว หากคู่สัญญาฝ่ ายที
ต้ องรั บผิดไม่ได้ รับแจ้ งภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ ถือว่าความรับผิด
ของคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที ต้ อ งรั บ ผิ ด เป็ นอัน สิน# สุด ลง โดยคู่ สั ญ ญาฝ่ ายที
ได้ รับความเสียหายไม่อาจเรี ยกร้ องใดๆ ได้ จากคู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
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ผิดอีกต่อไป
10.3 ความรับผิดของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ (ไม่ว่าจะโดยสัญญา ละเมิด
หรื ออืนใด) ทีเกิดขึ #นจากหรื อเกียวเนืองกับสัญญาฉบับนี # ไม่ว่าจะในกรณี
ใดๆ รวมทัง# สิ #นแล้ วจะต้ องไม่เ กิ นกว่าจํ า นวนค่ าธรรมเนี ยมผู้บ ริ ห าร
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที ผู้ บ ริ ห ารอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ รั บ จากกองทรั ส ต์
ภายใต้ สญ
ั ญานี #
ทังนี
# # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรับผิดจะไม่มีความรับผิดในค่าเสียหายทางอ้ อม
ค่าเสียหายพิเศษ หรื อค่าเสียหายอืนๆ นอกจากนี # คู่สัญญาฝ่ ายทีต้ องรั บ
ผิด จะไม่ต้ องรั บ ผิ ด ใดๆ หากเหตุดัง กล่า วเกิ ดจากความผิด หรื อ ความ
ประมาทเลินเล่อของคู่สัญญาฝ่ ายทีได้ รับความเสียหาย หรื อเกิดจาก
เหตุสดุ วิสยั

11. ความ
ขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ จะแจ้ งให้ กองทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์
ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรทัน ที ในกรณี ที อาจมี ค วามขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ #นแก่กองทรั สต์ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หาร
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ ข้อตกลงและเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี #
และหากทรั สตีพิจารณาแล้ วเห็นว่า กรณี ดังกล่าวอาจก่อให้ เกิ ดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรั สต์ ทรั ส
ตี และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะแจ้ งให้ ผ้ ูบริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์
ทราบเป็ นลายลักษณ์ อักษรทันที ซึงคู่สญ
ั ญาทุกฝ่ ายตกลงทีจะร่ วมกัน
หารื อโดยสุจริ ตและยุติธรรมเพือพิจารณาเหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นรายกรณี

2.8 รายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์
ธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับบริ ษัทผู้จดั การกองทรัสต์ มีรายละเอียดดังนี #
(1)

การลงทุนในกรรมสิทธิ@ทีดิน อาคาร และสังหาริ มทรั พย์ ทีเกียวข้ องของโครงการเอสเจ อินฟิ นิ ท
วั น บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ และการลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า ที ดิ น และกรรมสิ ท ธิ@ อ าคาร และ
สังหาริมทรัพย์ ของโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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ในฐานะ บริ ษัทผู้จดั การกองทรัสต์
ในฐานะ เจ้ าของสินทรัพย์

1) ความสัมพันธ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์
จํากัด โดยถือหุ้นทางตรงใน บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ร้ อยละ 99.99
2) มูลค่ าของสิงตอบแทน ข้ อตกลงและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
กองทรัสต์จะเข้ าลงทุนในกรรมสิทธิZ ทีดิน อาคาร และสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง ของโครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จํานวนไม่เกิน 2,110.8 ล้ านบาท และสิทธิการเช่าทีดิน กรรมสิทธิZ
อาคารและสังหาริ มทรัพย์ทีเกียวข้ อง ของโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จํานวนไม่เกิน 279.2
ล้ านบาท จากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน โดยมีข้อตกลงว่าหากรังวัดทีดินแล้ ว (ก) ทีดินมีเนื #อทีรวม
แตกต่างไม่เกินกว่าร้ อยละ 1 และไม่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญของ
โครงการแล้ ว คู่ส ัญ ญาตกลงที จะดํ า เนิ น การซื อ# ขาย หรื อ เช่ า ที ดิ น ต่ อ ไป (แล้ ว แต่ ก รณี ) โดยไม่
เปลียนแปลงราคาค่า ตอบแทน และไม่เรี ยกร้ องค่า เสีย หายใดๆ ต่อ กัน หรื อ (ข) ที ดิน มีเนื อ# ที รวม
แตกต่างไม่เกินกว่าร้ อยละ 1 แต่กระทบต่อการจัดหาประโยชน์ในปั จจุบนั อย่างมีนยั สําคัญของโครงการ
แล้ ว คู่ ส ัญ ญาตกลงที จะดํ า เนิ น การซื อ# ขาย หรื อ เช่ า ที ดิ น ต่ อ ไป (แล้ ว แต่ ก รณี ) โดยปรั บ ราคา
ค่าตอบแทนใหม่ และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน หรื อ (ค) ทีดินมีเนื #อทีรวมแตกต่างเกินกว่าร้ อย
ละ 1 คู่ส ัญ ญาตกลงที จะดํ า เนิ น การซื อ# ขาย หรื อ เช่ า ที ดิ น ต่ อ ไป (แล้ ว แต่ ก รณี ) โดยปรั บ ราคา
ค่าตอบแทนใหม่ และไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ ต่อกัน นอกจากนี # ทรัสตีจะแต่งตังให้
# บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ โดยมีข้อตกลงและเงือนไขในการเข้ า
ทํารายการทีสําคัญตามทีระบุในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญาทีทําให้ ได้ มาซึงทรัพย์สนิ
3) ความเห็นชอบของทีปรึ กษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรั สต์ เกียวกับความสมเหตุสมผล
ของราคาซือ. ทรัพย์ สิน
ผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินเห็นว่าการลงทุนดังกล่าว เป็ นการลงทุนเพือให้ ได้ มาซึง
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และมูลค่าทีกองทรัสต์ลงทุนเป็ นมูลค่าทีสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นมูล
ค่าทีอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สินทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์ สินอิสระทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. รวมทังผู
# ้ จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินจะได้ พิจารณาปั จจัย
ต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อง เช่น ภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ อัตรา
ผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสมทีนักลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์และมูลค่าในเชิงธุรกิจของ
ทรัพย์สิน อัตราดอกเบี #ย อัตราผลตอบแทนทีจะได้ รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน
ตราสารหนี # รวมถึ ง การลงทุ น ทางเลื อ กอื นๆ และการสํ า รวจความต้ องการของนั ก ลงทุ น
(Bookbuilding)
ทังนี
# # สําหรับราคาสูงสุดของทรัพย์สนิ ทีทรัสต์จะลงทุนครัง# แรกจะไม่เกิน 2,390 ล้ านบาท (สูงกว่าราคา
ประเมินตําสุดของทรัพย์สินแต่ละรายการทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระประมาณไม่เกิน
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2,162 ล้ านบาท หรื อประมาณไม่เกินร้ อยละ 10.55) ซึงผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงิน
เห็นว่าราคาลงทุนสูงสุดดังกล่าวเป็ นราคาทีสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจาก
(1)

คุณภาพของอาคารสํานักงานทีเป็ นอาคารสร้ างเสร็ จใหม่ อยู่ในทําเลทีมีศกั ยภาพ โดยทีตัง#
ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยูใ่ กล้ ระบบขนส่งมวลชน และจะเป็ น
จุดเชือมต่อของรถไฟฟ้ า / รถไฟใต้ ดินส่วนขยายในอนาคต ในขณะทีทีตังของโครงการ
#
บาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีการคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้ ทางยกระดับหลายแห่ง และจะมี
ระบบขนส่งมวลชนผ่านในอนาคตตามนโยบายระบบขนส่งมวลชนของรัฐบาล

(2)

อัตราการเช่าของอาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียงทีเทียบเคียงกันได้ อยูใ่ นระดับสูง ซึงบ่ง
บอกถึงศักยภาพในการจัดหาผู้เช่าของอาคารทังในปั
# จจุบนั และในอนาคต

อาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียง ทีสามารถเทียบเคียงกับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (ขนาดพื #นทีเช่ามากกว่า 20,000 ตร.ม.)
บริ เวณ

พื #นทีเช่า (ตร.
ม.)

อัตราการ
เช่า

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)

(ร้ อยละ)
รสา ทาวเวอร์ 1

ถนนพหลโยธิน

21,700

100.0

600.00

รสา ทาวเวอร์ 2

ถนนพหลโยธิน

24,000

98.8

725.00

ชินวัตรทาวเวอร์ 3

ถนนพหลโยธิน

43,000

95.2

600.00

ปิ ยวรรณทาวเวอร์

ถนนพหลโยธิน

21,700

100.0

425.00

ซันทาวเวอร์ เอ

ถนนวิภาวดี

24,605

100.0

650.00

ซันทาวเวอร์ บี

ถนนวิภาวดี

34,480

94.9

650.00

เล้ า เป้ง หงวน

ถนนวิภาวดี

31,564

100.0

525.00

แหล่งทีมา: ฝ่ ายวิจัยและทีปรึ กษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที 31
มีนาคม 2558

อาคารสํานักงานในบริ เวณบางนา ทีสามารถเทียบเคียงกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
พื #นทีเช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่า

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
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พื #นทีเช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่า

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)

เนชัน ทาวเวอร์

44,719.05

90.4

490

ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์

20,890.00

84.8

350

เอ็ม ดี ทาวเวอร์

20,934.00

98.6

450

เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์

18,560.00

87.8

450

แอมเพิล ทาวเวอร์

18,000.00

89.2

500

บางนา ทาวเวอร์ เอ

17,918.00

99.3

480

บางนา ทาวเวอร์ บี

13,700.00

100.0

480

บางนา ทาวเวอร์ ซี

9,410.00

100.0

480

อาคาร กุหลาบ

8,746.00

96.0

350

อาคาร เอ. พี. นคริ นทร์

8,672.00

62.5

250

อาคารเตียวฮง บางนา

7,580.00

85.2

350

แหล่งทีมา: ฝ่ ายวิจัยและทีปรึ กษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที 31
มีนาคม 2558

นอกจากนี # การประเมินแผนธุรกิจของตัวแทนจัดหาผู้เช่า (Sole Agency) คือ บริ ษัท บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) ของโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทาง
CBRE ได้ มีแผนในการเพิมอัตราการเช่าให้ อยูใ่ นระดับใกล้ เคียงกับอาคารในบริ เวณใกล้ เคียงในช่วง 23 ปี ข้ างหน้ า ทังนี
# # โดยหากพิจารณาจากความสามารถในการเพิมอัตราการเช่าตังแต่
# ทางดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ได้ เข้ าลงทุนในสินทรัพย์ อัตราการเช่ามีการปรับเพิมจากประมาณร้ อยละ 5.06 ในช่วง
กลางปี 2557 ขึ #นมาเป็ นระดับสูงกว่าร้ อยละ 54.87 ในเดือน ก.ค. 2558 (รวมสัญญาเช่าและสัญญา
จองพื #นทีเช่า) ซึงแสดงถึงศักยภาพของสินทรัพย์ และความสามารถของตัวแทนจัดหาผู้เช่า ผู้จดั การ
กองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินจึงเห็นว่า อาคารสํานักงานในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์นา่ จะสามารถเพิมอัตราการเช่าไปถึงระดับของตลาดได้ ในอนาคตอันใกล้ ทังนี
# # ในส่วนของ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์นนั # มีผ้ เู ช่าหลักคือ บริ ษัท ฮิตาชิเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงมี
สัดส่วนการเช่าพื #นทีในโครงการอยูท่ ีประมาณร้ อยละ 69.95 จึงทําให้ คงเหลือพื #นทีเช่าทีต้ องจัดหาผู้เช่า
อีกไม่มากนัก
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(3)

การทีมีการรับประกันกําไรจากการดําเนินงานของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก
จาก ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตามข้ อกําหนดและเงือนไขในสัญญาตกลงกระทําการ ทําให้
กองทรัสต์มีรายได้ ในช่วงการรับประกันมีความแน่นอนมากขึ #น ซึงช่วยสร้ างความมันใจให้ กบั
นักลงทุน

(4)

ในการประเมินราคาของผู้ประเมินทรั พย์ สินอิสระ ซึงใช้ วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) โดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึงอัตราคิดลดทีผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระใช้ ในการ
ประเมินราคาทรัพย์สินนัน# มีแนวโน้ มทีจะใช้ อตั ราคิดลดทีค่อนข้ างคงที กล่าวคือ สําหรับ
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิ ท วัน บิส ซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึงเป็ นสิน ทรั พ ย์ รูปแบบกรรมสิทธิZ ผู้
ประเมินใช้ อตั ราส่วนลดทีร้ อยละ 9.00 – 9.50 และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทีร้ อยละ
6.50 – 7.00 และสําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึงเป็ นสินทรัพย์รูปแบบสิทธิ
การเช่า ผู้ประเมินใช้ อตั ราส่วนลดทีร้ อยละ 11.00 ซึงการใช้ อตั ราคิดลดนี #สะท้ อนหลักคิดว่า
นักลงทุนมีความต้ องการผลตอบแทนจากการลงทุนทีค่อนข้ างคงที และไม่แปรผันตามอัตรา
ดอกเบี #ยในตลาดเงินและผลตอบแทนการลงทุนอืนๆ มากนัก ทังนี
# # หากพิจารณาสภาวะอัตรา
ดอกเบี #ยในตลาดเงินในช่วงปี ทีผ่านมา จะเห็นว่าอัตราดอกเบี #ยในตลาดเงินทีอ้ างอิงโดยใช้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมีแนวโน้ มลดลง จากข้ อมูลอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ปี ในช่วงหนึงปี ทีผ่านมา มีอตั ราลดลงจากระดับร้ อยละ 3.74 ณ วันที 14
กรกฎาคม 2557 เป็ นร้ อยละ 2.82 ณ วัน ที 14 กรกฎาคม 2558 (ข้ อ มูล จาก
www.thaibma.or.th) ซึงสะท้ อนให้ เห็นว่าอัตราคิดลดที ได้ จากการคํานวณโดยใช้ ตวั แปร
อ้ างอิงดังกล่าว น่าจะมีอัตราทีตําลงตามไปด้ วยภายใต้ สภาวะทีตัวแปรอืนๆ ทีใช้ ในการ
คํานวณอัตราคิดลดไม่เปลียนแปลง และทําให้ มูลค่ายุติธรรมของทรั พย์ สินซึงได้ จากการ
คํานวณด้ วยอัตราคิดลดทีตําลงนี # มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ทีสูงขึ #น

(5)

ประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในรูปของผลประโยชน์ตอบแทนและการลด
ทุน สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาลงทุนของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในตลาด
โดยหากพิจารณาจากประมาณการอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ในปี ประมาณการ
ของทรัสต์ทีคาดการณ์อยูท่ ีประมาณร้ อยละ 6.23 สําหรับอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
โดยแบ่งเป็ นอัตราเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประมาณร้ อยละ 5.84 และอัตราเงินลดทุน
โดยวิธีการทยอยคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรงประมาณร้ อยละ 0.39 (อ้ างอิงจากเอกสารแนบ 3
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี ตังแต่
# วนั ที 1 ม.ค.
2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ทังนี
# # อัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว ประมาณการจาก
ราคาหน่วยทรัสต์สมมติฐานที 10 บาท ซึงเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพือใช้ ในการคํานวณเท่านัน# การ
กําหนดราคาทรัพย์สนิ ทีทรัสต์จะลงทุนสุดท้ ายจะกําหนดจากการรวบรวมความต้ องการของผู้
ลงทุนสถาบัน ณ อัตราผลตอบแทนทีต่างกัน (Bookbuilding) โดยราคาหน่วยทรัสต์ทีเสนอ
ขายสุดท้ ายและราคาทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนสุดท้ ายทีได้ จากการทํา Bookbuilding อาจ
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ตํากว่า หรื อเท่ากับมูลค่าสูงสุด ของทรั พ ย์ สินดัง กล่าวโดยขึน# อยู่กับ ภาวะตลาดตลอดจน
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงทีเสนอขาย ณ เวลานันๆ
# อีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม เนืองจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ โดยส่วนใหญ่จะไม่มีการกู้ยืมเงิน ทาง
ผู้จัดการกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงินจึงได้ ทําการวิเคราะห์อตั ราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่ว ยทรั สต์ ในปี ประมาณการของกองทรั ส ต์ ใ นกรณี ที มีการกู้ยื ม และไม่มีการกู้ยืม โดย
ปรับปรุ งด้ วยค่าใช้ จ่ายดอกเบี #ยและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการกู้ยืมเงิน (อ้ างอิงจาก
เอกสารแนบ 3 ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่วนกําไรตามสมมติฐานสําหรับปี
ตังแต่
# วนั ที 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559) ซึง สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ ดงั ต่อไปนี #
ตารางแสดงผลตอบแทนเปรียบเทียบ

กองทรัสต์ ในกรณีทมีี การ
กู้ยืมเงิน(1)
กองทรัสต์ ในกรณีทีไม่มีการ
กู้ยืมเงิน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัสต์
เทียบเคียง(2)

ประมาณการอัตรา ประมาณการอัตรา ประมาณการอัตรา
เงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื เงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื เงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์
(ร้ อยละ)
และเงินลดทุนตาม และเงินลดทุนโดย
ประมาณการกําไร วิธีการทยอยคืนเงิน
ขาดทุน
ต้ นแบบเส้ นตรง
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
เงินปั นผล 6.12
เงินปั นผล 5.84
6.23
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39
เงินปั นผล 5.60
เงินปั นผล 5.32
5.71
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39
ไม่มีข้อมูล
เงินปั นผล 5.34
5.97
ไม่มีข้อมูล
เงินลดทุน 0.63

หมายเหตุ (1) อ้ างอิงจาก ส่วนที 2 ข้ อ 5 ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สําหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน
(2) อ้ างอิงจากตารางข้ อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีเทียบเคียง

โดยอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทีเทียบเคียงกัน พิจารณาจาก
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ทีลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารสํานักงานให้ เช่า ทีมีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดอยูใ่ นช่วง 1,000 ล้ านบาท ถึง 10,000 ล้ านบาท การลงทุนในกรรมสิทธิZ และ/หรื อ สิทธิการ
เช่า และระยะเวลาสิทธิการเช่าคงเหลือ (กรณีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่า) และ
คํานวณมาจาก อัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์เฉลียงวด 12 เดือนของกองทุนรวม (ณ วันที 14
ก.ค. 2558) ดังต่อไปนี #
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ตารางข้ อมูลแสดงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีเทียบเคียง
มูลค่ า
อัตราการ
อัตรา
อั ต รา
หลักทรัพย์
ทยอยคืนเงิน
วันทีจัดตัง.
ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
ตามราคา
ต้ นแบบ
กองทุนรวม
รวม
สุทธิ
ตลาด
เส้ นตรง
(1)
ร้ อยละ
ร้ อยละ(3)
(ล้ านบาท)
ร้ อยละ(2)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิทธิการเช่ า (Leasehold)
QHPF
15 พ.ย. 2549
7,811
7.55
5.16
2.38
POPF
เข้ าลงทุนครัง# แรก
6,165
8.16
5.42
2.75
เมือวันที 1 เม.ย.
2554 และ เข้ า
ลงทุนเพิมเติมใน
วันที 30 ต.ค.
2557
CPNCG
13 ก.ย. 2555
4,778
7.19
5.73
1.46
อัตราเฉลีย
7.63
5.44
2.20
อัตราเฉลียปรับปรุงด้ วยสัดส่วนมูลค่าการเข้ า
0.89
0.63
0.26
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทสิทธิการเช่าของ
กองทรัสต์ (ร้ อยละ 11.68)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทกรรมสิทธิ@ (Freehold)
MIPF
21 ม.ค. 2548
3,800
5.25
5.25
SIRIP
28 มี.ค. 2557
1,802
5.66
5.66
KPNPF
22 เม.ย. 2556
1,800
6.35
6.35
อัตราเฉลีย
5.75
5.75
5.08
5.08
อัตราเฉลียปรับปรุงด้ วยสัดส่วนมูลค่าการเข้ า
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกรรมสิทธิZของ
กองทรัสต์ (ร้ อยละ 88.32)
5.97
0.63
5.34
ผลรวมอัตราเฉลียปรับปรุ ง
หมายเหตุ
(1) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที …‡ ก.ค. vwwx
(2) คํานวณจากจํานวนเงินปั นผลหารด้ วยราคาต่อหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(3) อัต ราการทยอยคื น เงิ น ต้ น แบบเส้ น ตรง คํ า นวณจากสัด ส่ว นสิ น ทรั พย์ สิ ท ธิ ก ารเช่า ที กองทุน รวมเข้ า ลงทุน โดย
พิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรั พย์ สินแต่ละรายการ และวันสิน# สุดอายุสิทธิ การเช่าของทรั พย์ สินแต่ละ
รายการ ตามรายงานประจําปี vww†
(4) อัตราผลตอบแทนรวม หักลบ อัตราการทยอยคืนเงินต้ นแบบเส้ นตรง
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นอกจากนี # เพือให้ ผ้ ูทีสนใจทีจะลงทุนสามารถวิเคราะห์แยกผลของการรั บประกันผลกําไรจากการ
ดําเนินงาน และหน้ าทีในการชําระค่าเช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตามสัญญาตกลงกระทําการ
และผลการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกได้ ทางผู้จดั การกองทรัสต์
และทีปรึกษาทางการเงินจึงได้ แสดงผลการวิเคราะห์แยกแยะดังกล่าว โดยสรุปอัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ได้ ดงั นี # โดยอ้ างอิงจากประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ (โปรดพิจารณาส่วนที v ข้ อ
w ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์สาํ หรับรอบระยะเวลา …v เดือน)
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์
หน่ วยทรัสต์ จากกําไรจากการ หน่ วยทรัสต์ จากรายได้ จากการ
(ร้ อยละ)
ดําเนินงานโดยไม่ รวมรายได้ ประกัน และรายได้ ตามหน้ าทีใน
จากการประกัน และรายได้ ตาม การชําระค่ าเช่ าของ ดับบลิวเอช
หน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ
เอ คอร์ ปอเรชัน
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
6.23
2.59
3.64
นอกจากนี # เพือให้ นกั ลงทุนสามารถพิจารณาเพิมเติมถึงผลกระทบของอายุสิทธิ การเช่าของโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ต่ออัตราเงินจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ ทางผู้จัดการกองทรัสต์และที
ปรึ ก ษาทางการเงิ น จึ ง ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง อัต ราเงิ น จ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ข้ า งต้ น โดยมี
รายละเอียดดังนี #
วิเคราะห์ อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถือหน่ วยทรั สต์ จากกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่ รวมรายได้
จากการประกัน และรายได้ ตามหน้ าทีในการชําระค่ าเช่ าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
อัตราเงินจ่ ายให้ แก่ ผ้ ูถอื
หน่ วยทรัสต์ (ร้ อยละ)

2.59

ประมาณการอัตราเงินปั นผล ประมาณการอัตราเงินปั นผล
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์ และเงิน ให้ แก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์ และเงิน
ลดทุนตามประมาณการกําไร ลดทุนโดยวิธีการทยอยคืนเงิน
ขาดทุน (ร้ อยละ)
ต้ นแบบเส้ นตรง (ร้ อยละ)
เงินปั นผล 2.48
เงินปั นผล 2.20
เงินลดทุน 0.11
เงินลดทุน 0.39

ทังนี
# # ส่วนของการรับประกันผลกําไรจากการดําเนินงาน และหน้ าทีในการชําระค่าเช่าของ ดับบลิวเอช
เอ คอร์ ปอเรชัน มีระยะเวลาทีกําหนดตามสัญญาตกลงกระทําการเท่านัน# (โปรดพิจารณา ส่วนที 2 ข้ อ
2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)และเพือเป็ นการสร้ างความมันใจให้ กบั ผู้สนใจทีจะลงทุนในช่วงแรก
ของการดําเนินการของสินทรัพย์ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรก โดยหากกองทรัสต์สามารถมีผ้ เู ช่า
พื #นทีเพิมเติม และ/หรื อปรับอัตราค่าเช่าได้ ส่วนของผลกําไรจากการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์
จะเพิมขึ #นตามลําดับและส่วนของการรับประกันผลกําไรจากการดําเนินงาน และหน้ าทีในการชําระค่า
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เช่าของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะลดลงตามลําดับ แต่หากภายหลังระยะเวลาทีกํ าหนดตาม
สัญญาดังกล่าว กองทรัสต์ไม่สามารถมีผ้ เู ช่าพื #นทีเพิมเติมและ/หรื อปรับอัตราค่าเช่าได้ ผลกําไรจาก
การดําเนินงานจะเป็ นไปตามผลกําไรจากการดําเนินงานทีแท้ จริ งของสินทรัพย์
(2)

การแต่ งตัง. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
นิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ในฐานะ บริ ษัทผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ในฐานะ ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของอาคารบาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
s) ความสัมพันธ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์
จํากัด โดยถือหุ้นทางตรงใน บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ร้ อยละ 99.99
l) มูลค่ าของสิงตอบแทน ข้ อตกลงและเงือนไขในการเข้ าทํารายการ
ภายหลังจากทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวแล้ ว กองทรัสต์โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะแต่งตัง#
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของอาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ โดยมี
สัญญา 3 ปี และคิดค่าตอบแทนทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับในจํานวน 2,000,000 บาทต่อปี
หรื อเทียบเท่าอัตราร้ อยละ 7.98 ของรายได้ รวม
t) ความเห็นชอบของทีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทรัสต์ เกียวกับความสมเหตุสมผล
ของค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ทีปรึ กษาทางการเงิ นเห็นว่าการทีกองทรัสต์ ได้ แต่งตัง# ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นผู้พัฒนา
อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และมีความเข้ าในในตัวสินทรัพย์และลักษณะพื #นทีเป็ นอย่างดี มี
ความสมเหตุสมผล นอกจากนี # ค่าตอบแทนทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะได้ รับทีจํานวน 2,000,000
บาทต่อปี หรื อเทียบเท่าอัตราร้ อยละ 7.98 ของรายได้ รวมสามารถเทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าธรรมเนียม
รวมสุทธิ (effective rate) ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ประเภทเดียวกันในตลาด ซึงมีอตั ราค่าเฉลีย
สุทธิอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 2.90 – 11.73 จึงสามารถพิจารณาได้ วา่ มีความสมเหตุสมผล
ตารางเปรียบเทียบค่ าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บค่าเช่า
(ของรายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การสุทธิ)
ค่าธรรมเนียมเพือสร้ างแรงจูงใจ
(ของกําไรจากการดําเนินงานของ

SIRIP
ร้ อยละ 1.0

TCIF
ร้ อยละ 4.0

CPNCG
ร้ อยละ 2.0

CPTGF
ร้ อยละ 3.5

ร้ อยละ 5.75

-

ร้ อยละ 2.0

ร้ อยละ 2.35
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อสังหาริ มทรัพย์)
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ
สาธารณูปโภค (ของรายได้ จากการ
ให้ บริ การระบบสาธารณูปโภค)
ค่าธรรมเนียมการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ)
อัตราค่ าธรรมเนียมบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ รวมสุทธิ (คํานวณ
เป็ นอัตราสุทธิของรายได้ รวม)

SIRIP

TCIF

CPNCG

CPTGF

-

-

-

ร้ อยละ 0.5

-

ร้ อยละ 0.5

ร้ อยละ 0.23

ร้ อยละ 0.3

ร้ อยละ
2.90(1)

ร้ อยละ
7.17(2)

ร้ อยละ
8.10(2)

ร้ อยละ
11.73(3)

ทีมา (1) หนังสือชี #ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ ส่วนเอกสารแนบ รายงานประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์
(v) รายงานประจําปี 2556
(„) หนังสือชี #ชวนส่วนข้ อมูลโครงการ เอกสารแนบรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้ อมูลทางการเงินตามสมมติ

2.9 การกู้ยมื เงิน
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันไม่ว่าจะมีการให้ หลักประกันไว้ ด้วยหรื อไม่ก็ตาม โดยจะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิ น หรื อการก่อภาระผูกพันตามทีกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด หรื อตามทีระบุไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
# สต์ ทังนี
# # กองทรัสต์จะดําเนินการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันได้ แต่เฉพาะเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี #
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี #
…. ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าซึงเป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิมเติม
2. นํามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
3. นํามาใช้ เพือการดูแล ซ่อมบํารุ งรักษา พัฒนาหรื อปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อ ตกแต่งและจัดแบ่ง
พื #นทีใช้ สอยหรื อพื #นทีให้ เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าให้
อยูใ่ นสภาพดีและพร้ อมนําไปจัดหาผลประโยชน์
4. ต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่าเพือ
ประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
5. ชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
6. เหตุจําเป็ นอืนใดตามทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพือบริ หารจัดการกองทรัสต์และเป็ นไปเพือประโยชน์ของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ส่วนที 2 หน้ า 164

ทังนี
# # การกู้ยืมเงินจะกระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ และในกรณีทีเป็ นการกู้ยืมเงิน
เพือปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีกรรมสิทธิZ และ/หรื อสิทธิ การเช่าตามวัตถุประสงค์ที 3 หรื อเพือต่อเติม
หรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วทีกองทรัสต์มีกรรมสิทธิZ และ/หรื อสิทธิการเช่าตามวัตถุประสงค์ที 4
กองทรัสต์จะต้ องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยูต่ ามสัญญาเช่า
ในส่วนของอัตราส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ กองทรัสต์มีข้อจํากัดในการกู้ยืมเงินได้ ไม่เกินอัตราส่วนร้ อยละ 35
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ และในกรณีทีกองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) มูลค่าการกู้ยืมจะไม่เกินร้ อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
เงือนไขพิเศษ
กองทรัสต์อาจะเข้ าทําสัญญาซื #อขายตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้องกันความเสียง
(Hedging) จากอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk)และ/หรื ออัตราดอกเบี #ย (Interest Rate Risk) ที
เกิดขึ #นจากการกู้ยืมเงินไม่ว่าทังจํ
# านวนหรื อบางส่วน เช่น กองทรัสต์ อาจจะเข้ าลงทุนทําสัญญา Swap อัตรา
ดอกเบี #ยกับคูส่ ญ
ั ญาทีเป็ นธนาคารพาณิชย์เพือป้องกันความเสียงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี #ย
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี #
1. การก่อภาระผูกพันซึงเกี ยวเนืองกับการทําข้ อตกลงหลักทีกองทรั สต์ สามารถกระทําได้ ตามข้ อกํ าหนดใน
ประกาศ ทจ. 49/2555 และทีมีการแก้ ไขเพิมเติม เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการ
ชําระเงินกู้ยืมตามสัญญานี #
v. การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน#
วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพัน
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ และปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพัน ดังต่อไปนี #
1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน จากนัน#
นําเสนอต่อทรัสตีเพือพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีไป
2. ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทําสัญญาเพือกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์
3. กรณีทีกองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินอันเป็ นการก่อภาระผูกพันใหม่
เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ การให้ ห ลัก ประกัน ดัง กล่า วกองทรั ส ต์ ต้ อ งได้ รั บ อนุมัติ โ ดยมติ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
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ทังนี
# # กองทรัสต์ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็ นกรณีการให้ หลักประกันทีมีอยู่แล้ วหรื อ
การเพิมวงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ูให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนี #รายเดิมจากหลักประกันทีมีอยู่แล้ วตามทีได้ ระบุไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อหนังสือชี #ชวน หรื อกรณีทีผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนี #รายเดิมโอนสิทธิ
เรี ยกร้ องตามสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรื อ หลักประกันทีมีอยูแ่ ล้ วแต่เดิมให้ แก่ผ้ รู ับโอนสิทธิเรี ยกร้ องซึงเป็ นผู้ให้ ก้ ู
หรื อเจ้ าหนี #รายใหม่
4. กรณี ทีกองทรั สต์ก้ ูยืมเงิ นเพือการดูแล ซ่อม บํารุ งรั กษา พัฒนาหรื อปรั บปรุ งทรัพย์ สินของกองทรั สต์ หรื อ
ตกแต่ง และจัด แบ่งพื น+ ที ใช้ ส อยหรื อพื น+ ทีให้ เ ช่า ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ ข องกองทรั สต์ หรื อ อสังหาริ ม ทรั พย์ ที
กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่า หรื อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์หรื อที
กองทรั ส ต์ มีสิทธิ ก ารเช่า หรื อตกแต่งและจัดแบ่ง พืน# ทีใช้ สอยหรื อ พืน# ทีให้ เช่า เพื อประโยชน์ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยูต่ ามสัญญาเช่าด้ วย
การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน หรื อเข้ าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ก่อภาระ
ผูก พัน แก่ท รั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ และ/หรื อ ทํา ธุ ร กรรมที เกี ยวข้ อ งกับ บุค คลที เกี ยวโยงกัน ของทรั สตี ไ ด้ ต าม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําสังทีเกียวข้ องอืนใดทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(1)

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญากู้ยมื เงินและรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยมื เงิน
ในการลงทุนครัง# แรกของกองทรัสต์ กองทรัสต์จะใช้ แหล่งเงินทุนส่วนหนึงจากการกู้ยืมเงิน โดยกองทรัสต์จะ
เข้ าทําสัญญาเงิ นกู้กับสถาบันการเงิ น และ/หรื อนิติบุคคลอืนใด ในวงเงิ นจํ านวนไม่เกิน 505 ล้ านบาท
สําหรับการเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรื อสําหรับค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ อง และวงเงินสินเชือหมุนเวียน
ประเภทต่างๆ รวมถึง วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน โดยข้ อกําหนดและเงือนไขของการกู้ยืมเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาเงินกู้และ/
หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง โดยมีรายละเอียดเบื #องต้ นดังต่อไปนี #
ผู้ให้ ก้ ู

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรื อนิติบคุ คลอืนใด

ผู้ก้ ู

ทรัสตีกระทําการในนามทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการ
เช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

วงเงินกู้

- วงเงินที 1: วงเงินกู้ยืมระยะยาว จํานวนไม่เกิน 505 ล้ านบาท เพือการ
ลงทุนซื #อทรัพย์สินหลักครัง# แรก และ/หรื อค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ อง และ/
หรื อ
- วงเงินที 2: วงเงินสินเชือหมุนเวียนประเภทต่างๆ รวมถึง วงเงินเบิกเงินเกิน
บัญชี (O/D) จํานวนไม่เกิน 30 ล้ านบาท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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ประเภทอัตราดอกเบีย.

อัตราดอกเบี #ยลอยตัว

อัตราดอกเบีย.

- วงเงินที 1: ไม่เกินอัตราดอกเบี #ย MLR – 1.5
- วงเงินที 2: ไม่เกินอัตราดอกเบี #ย MOR – 2.0
อนึง “อัตราดอกเบี #ย MLR” หมายถึง อัตราดอกเบี #ยลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั#
ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (Minimum Loan
Rate, “MLR”) อันได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกร จํากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) และ “อัตราดอกเบี #ย MOR” หมายถึง อัตราดอกเบี #ยลูกค้ ารายใหญ่
ชันดี
# ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี ของธนาคารผู้ให้ ก้ ู (Minimum Overdraft Rate,
“MOR”)

การชําระดอกเบีย.
ระยะเวลาชําระคืน
เงินกู้

ชําระรายไตรมาส
วงเงินที 1:
ระยะเวลารวมไม่เกิน 12 ปี เว้ นแต่กรณีทีมีการชําระหนี #เงินกู้คืนก่อนกําหนด
หรื อกรณีตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ โดยได้ รับการยกเว้ นการชําระคืนเงินต้ น
ในช่วง 5 ปี แรก และชําระคืนเงินต้ นบางส่วนก่อนวันครบกําหนดอายุตามที
ระบุในสัญญาเงินกู้ วงเงินที 2
- ระยะเวลารวมไม่เ กิ น 12 ปี โดยมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนวงเงิ นหรื อ ต่อ
ระยะเวลาทุกปี รายละเอียดการชําระคืนและกําหนดชําระคืนทังจํ
# านวน
ตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง

หลักประกันการกู้ยมื

1. การจํานองทีดิน และสิงปลูกสร้ างต่างๆ ในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีกองทรัสต์ลงทุนครัง# แรก
2. การโอนสิทธิ ในสัญญาเช่าทีดิน และการจํานองสิงปลูกสร้ างต่างๆ ใน
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ทีกองทรัสต์ลงทุนครัง# แรก
3. การโอนสิท ธิ ใ นกรมธรรม์ ประกันภัย และสลัก หลังให้ ผ้ ูให้ ก้ ูเ ป็ นผู้รั บ
ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวและผู้เอาประกันภัยร่วม และ/หรื อลักษณะอืน
ใดทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ กู ําหนด
4. การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในสัญญาเช่าและบริ การของผู้เช่าทังที
# มีอยู่ใน
ปั จจุบนั และทีจะมีในภายหน้ าตามทีคูส่ ญ
ั ญาจะกําหนด
5. ข้ อตกลงทีเกียวข้ องกับสัญญาตกลงกระทําการ
6. การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในสัญญาบริ หารจัดการอาคาร เอสเจ อินฟิ นิท
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วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ สัญญาแต่งตังตั
# วแทนแต่เพียงผู้ดียว โครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ/หรื อสัญญาแต่งตังผู
# ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนาบิสซิเนส คอมเพล็กซ์
7. การโอนสิทธิอย่างมีเงือนไขในบัญชีเงินฝาก
8. หลัก ประกัน การกู้ ยื ม อื นๆ (ถ้ ามี ) ตามที กองทรั ส ต์ แ ละผู้ใ ห้ ก้ ู อาจจะ
กําหนดในสัญญาเงินกู้
นอกเหนือจากเงือนไขทีระบุข้างต้ น ข้ อกําหนดและเงือนไขอืนๆ เกียวกับ
การให้ หลักประกันการกู้ยืมนี #ให้ เป็ นไปตามเงือนไขในสัญญาเงินกู้ และ/
หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
ข้ อตกลงหลักของ

ข้ อตกลงหลักต่างๆของผู้ก้ รู วมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงข้ อตกลงดังต่อไปนี #

ผู้ก้ ู

1. ข้ อปฏิบตั ิทางการเงินตามทีกําหนดในสัญญาเงินกู้และ/หรื อเอกสารทาง
การเงินเกียวข้ อง
2. จะไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินใดๆ
3. จะไม่ก่อภาระผูกพันอืนใดเหนือทรัพย์สนิ ทีเป็ นหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
4. ในกรณีทีผู้ก้ ูจะทําสัญญาให้ เช่าพืน# ทีทีมีอายุสญ
ั ญามากกว่า 3 ปี และมี
ขนาดพืน# ที มากกว่า 900 ตารางเมตรผู้ก้ ูจะต้ องปฏิบัติ ตามที กํ าหนดใน
สัญญาต่างๆทีเกียวข้ อง
5. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และ/หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริ ษัท จะ
ดํารงสัดส่วนการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของ
จํ านวนหน่วยทรั สต์ ทัง# หมดทีออกและเสนอขาย ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเงินกู้นี #
6. กรณีทีผู้ก้ ูผิดสัญญาในสัญญาเงินกู้อืนใดกับผู้ให้ ก้ ูอืน ให้ ถือว่าเป็ นการผิด
สัญญาเงินกู้นี #ด้ วย
7. ผู้ก้ ู จะต้ องดํ า รงสถานะอัต ราส่ว นการก่ อ หนี ส# ิ น ที มี ภ าระดอกเบี ย# ต่ อ
ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ไม่เกินร้ อยละ 35 บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล
เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ตกลงเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ตลอดอายุสญ
ั ญา
เงินกู้นี #
8. ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะดํารงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริ ษัท ดับบลิว
เอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียนทังหมดที
#
ชําระแล้ วของบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจ
เม้ นท์ จํากัด ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้นี #
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9. การจําหน่ายสินทรัพย์ใดๆ จะต้ องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาเงินกู้
และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
10. สัดส่วนการเช่าพื #นทีอาคารสํานักงานจะต้ องเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
เงินกู้ และ/หรื อเอกสารทางการเงินทีเกียวข้ อง
11. ข้ อตกลงอืนๆ (ถ้ ามี) ตามทีกองทรัสต์และผู้ให้ ก้ ูอาจจะกําหนดในสัญญา
เงินกู้
ค่ าธรรมเนียมการชําระ ไม่เกินร้ อยละ 3.0 ของจํานวนหนี #ทีชําระก่อนครบกําหนด และอาจมีคา่ ใช้ จ่ายอืน
หนีก. ่ อนครบกําหนด ใดอีกหากชําระหนี #ก่อนครบกําหนดไม่ตรงกับวันชําระดอกเบี #ยของงวดดอกเบี #ย
แต่ละงวด ทังนี
# #ตามเงือนไขในสัญญาเงินกู้
อย่างไรก็ดี เว้ นแต่ในกรณีทีมีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อประกาศของหน่วยงานอืนทีมีอํานาจ
หน้ าที ประกาศกําหนดห้ ามมิให้ กองทรัสต์ก้ ยู ืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี กองทรัสต์อาจมีการ
กู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี ซึงบริ ษัทฯ เห็นว่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี
นัน# ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
นอกเหนือจากการกู้ยืมเพือการลงทุนในทรั พย์ สินครั ง# แรกตามทีได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี # ในอนาคต
ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณากู้ยืมเพิมเติมเพือเข้ าลงทุนในทรัพย์สินอืนทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควร
และก่อให้ เกิดผลประโยชน์แก่ทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยกระบวนการพิจารณาเข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
เพิมเติมนัน# จะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตัง# ทรัสต์ นโยบายการลงทุนในอนาคต เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกําหนด และเป็ นการลงทุนเพือประโยชน์ของทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
(2)

ประโยชน์ ของการกู้ยมื เงินของกองทรัสต์ ต่อผู้ลงทุน
ผู้ก่อตังทรั
# สต์มีความเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพือใช้ สาํ หรับการลงทุนในทรัพย์สินทีทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง# แรกนัน#
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เนืองจากเป็ นการบริ หารโครงสร้ างทางการเงินเพือให้ ผลตอบแทนเพิม
สูงขึ #นโดยการกู้ยืมเงินจะสามารถช่วยลดต้ นทุนทางการเงินได้ ในระดับหนึงซึงดีกว่าการระดมทุนจากผู้ลงทุน
เพือมาลงทุนทังหมด
#
อนึง สัดส่วนการกู้ยืมเงินต่อส่วนทุนนันจะไม่
#
เกินทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
# สต์และผู้
ก่อตังทรั
# สต์จะคํานึงถึงการบริ หารความเสียงของการกู้ยืมเงินด้ วย นอกจากนี # อัตราดอกเบี #ยและเงือนไขการ
กู้ยืมเงิ น ทีทรั สต์ ได้ รับการเสนอในครั ง# นีอ# ยู่ในเกณฑ์ ทีใกล้ เคียงกับเงื อนไขการกู้ยืมของลูกค้ า ชัน# ดีของ
ธนาคารพาณิชย์สว่ นใหญ่ในประเทศ ซึงจะตํากว่าต้ นทุนทางการเงินในส่วนของทุนอย่างมีนยั สาคัญ รวมทัง#
วงเงินทีทรัสต์ได้ รับยังมีระยะเวลาปลอดการชําระคืนเงินต้ นยาวถึง 5 ปี และมีระยะเวลาการกู้ยืมเงินและ
การชําระคืนเงินต้ นยาวรวมไม่เกิน 12 ปี อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีทรัสต์ได้ รับข้ อเสนอในการกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารพาณิชย์อืนทีมีข้อกําหนดและเงือนไขทีดีกว่าในปั จจุบนั เช่น อัตราดอกเบี #ยตํากว่า ระยะเวลาการ
ชําระคืนเงินกู้ยาวนานกว่า เป็ นต้ น ผู้ก่อตังทรั
# สต์ขอสงวนสิทธิในการใช้ เงินกู้ยืมจากข้ อเสนอดังกล่าว โดยผู้
ก่อตัง# ทรัสต์จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบถึงการเปลียนแปลงก่อนการใช้ วงเงินดังกล่าว
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3.

ข้ อพิพาทหรือข้ อจํากัดในการใช้ ประโยชน์ ในอสังหาริมทรัพย์
ไม่มี
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4.

การจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์

4.1 ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์
บริ ษัท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํ า กัด (“WHAREM”) ในฐานะผู้ก่ อตัง2 ทรั ส ต์ และผู้จัดการ
กองทรัสต์ (REIT Manager) มีนโยบายในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีทรัสต์จะลงทุนครัง2 แรก ซึงได้ แก่
1) กรรมสิทธิCในทีดินและอาคารสํานักงานโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ 2) สิทธิการเช่า
ระยะยาวในทีดินและกรรมสิทธิCในอาคารสํานักงานโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ดังนี 2
• การบริ หารทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะติดตามผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ในแต่ละปี โดย
เปรี ยบเทียบกับงบประมาณประจําปี รวมถึงผลประกอบการของกองทรัสต์ในอดีต เพือให้ กองทรัสต์ได้ รับกําไร
จากการดําเนินงาน หากผลประกอบการของกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดไว้ ผู้จดั การกองทรัสต์
จะวิเคราะห์เพือหาสาเหตุรวมถึงปรับปรุ งและพัฒนาแผนการดําเนินงาน เพือให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที
คาดการณ์
• การกําหนดค่าเช่าให้ เหมาะสม
• การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน พร้ อมทังควบคุ
2
มค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
• การเพิ มศักยภาพของทรั พย์ สินทีกองทรั ส ต์ จะเข้ าลงทุน โดยการดูแลรั กษาพื น2 ทีของโครงการและพัฒนา
ปรับปรุงภาพลักษณ์ของทรัพย์สนิ
ทังนี
2 2 ผู้จัดการกองทรั สต์จะนําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้ เช่า โดยในเบื 2องต้ นจะแต่งตัง2 บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส
(ประเทศไทย) จํากัด (“CBRE”) ให้ เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) และเป็ นนายหน้ า (Agency)
ในการจัดหาผู้เช่าในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตังดั
2 บบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ให้
เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ในโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตามลําดับ ตาม
นโยบายของผู้จดั การกองทรัสต์
จากรู ปแบบการจัดหาผลประโยชน์ทีได้ กล่าวไปแล้ ว รายได้ และกระแสเงินสดหลักทีกองทรัสต์จะได้ รับจากการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนครัง2 แรกได้ แก่ รายได้ คา่ เช่าพื 2นทีอาคารสํานักงาน และรายได้ คา่ เช่าพื 2นที
เชิงพาณิชย์ โดยจะแบ่งออกเป็ นสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ ซึงส่วนใหญ่เป็ นสัญญาเช่ามาตรฐานระยะเวลา 3 ปี
ซึงมีการกําหนดค่าเช่าแบบคงทีตลอดสัญญาเช่า ในส่วนของสัญญาเช่าระยะยาวกว่า 3 ปี ซึงมีใช้ กบั ผู้เช่าเพียงไม่กี
รายนัน2 จะมีการขึ 2นค่าเช่าเป็ นลําดับขันระหว่
2
างช่วงอายุสญ
ั ญา
อย่างไรก็ดี กองทรัสต์จะยินยอมให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใช้ พื 2นทีในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เป็ นทีตังของสํ
2
านักงานของผู้จดั การกองทรัสต์และเป็ นสถานทีประชุมต่างๆ ในกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยไม่
เรี ยกเก็บค่าใช้ สถานที ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายใดๆ จากผู้จดั การกองทรัสต์
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4.2 ข้ อมูลเกี(ยวกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
ผู้จัดการกองทรั สต์ อาจแต่งตัง2 บุคคลอืนทีเป็ นนิติบุคคลรายเดียวหรื อหลายรายเพือทําหน้ าทีในการบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ทีเป็ นทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์ ทังนี
2 2 ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะต้ องเป็ นผู้ทีมี
ความสามารถในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนทีได้ รับมอบหมาย และมีบคุ ลากรทีมีความรู้ และประสบการณ์
ในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยกองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ และ
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึ 2นจากการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ เช่น ค่าบํารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
2 2
ผู้จดั การกองทรัสต์มีสทิ ธิเปลียนแปลงผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ โดยหากมีการแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ราย
ใหม่นอกเหนือไปจากทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี 2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะแจ้ งการแต่งตังให้
2 ทรัสตีทราบ
ทังนี
2 2 สําหรับทรัพย์สินหลักทีทรัสต์จะลงทุนครัง2 แรก ในเบื 2องต้ นผู้จดั การกองทรัสต์จะแต่งตังบริ
2 ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด
เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
และบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนา บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ โดยมีรายละเอียดของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แต่ละราย ดังนี 2
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด – ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์
บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษัททีปรึ กษาด้ านอสังหาริ มทรัพย์ระดับสากลแห่งแรกทีเปิ ด
ให้ บริ การแห่งแรกในกรุ งเทพมหานคร ซึงก่อตังขึ
2 2นในวันที 9 มิถุนายน 2531 โดยมีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระ
แล้ ว ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2557 จํ านวน 20.0 ล้ า นบาท โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พือเป็ นนายหน้ า ตัว แทนและให้
คําปรึ กษาเกียวกับการซื 2อขายและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และการบริ หารจัดการทรัพย์สิน การประเมินราคา และ
วิจยั ทรัพย์สนิ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) – ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงได้ ก่อตังขึ
2 2นในวันที 25
กันยายน 2550 โดยมีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ณ สิ 2นงวดวันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้ าน
บาท และได้ มีการจําหน่ายหุ้นเพิมทุนในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2558 ทําให้ มีทนุ จดทะเบียน ณ สิ 2นงวดวันที 31 มีนาคม
2558 จํานวน 1,431.23 ล้ านบาท และมีทนุ เรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 1,314.40 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการให้
เช่าโรงงาน คลังสินค้ า และอสังหาริ มทรัพย์อืน และขายอสังหาริ มทรัพย์
(1)

ค่ าตอบแทนที(จะได้ รับจากกองทรัสต์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทรัสต์ โดยเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในส่วนที 2 ข้ อ
11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
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(2)

ความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นหรือความเกี(ยวข้ องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์
ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน เป็ นบุค คลที มี ค วามเกี ยวข้ อ งกับ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ โดยดับ บลิ ว เอชเอ
คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยถือหุ้นในผู้จดั การกองทรัสต์คิดเป็ นร้ อยละ 99.99
ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
2
ษัทดังกล่าว

(3)

กลไกหรื อมาตรการที(ใช้ ในการกํากับดูแลผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ เพื(อป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ระหว่ างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์
เนืองจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ตามความสัมพันธ์ เชิงการถือหุ้นกับผู้จดั การกองทรัสต์ตามที
ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น ดังนัน2 เพือเป็ นการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
และกองทรัสต์ ในกรณีทีจะมีการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ กองทรัสต์จะมี
การดําเนินการตามกฎหมายหลักทรัพย์ ดังนี 2
1) เงือนไขและข้ อกําหนดทัวไปของกองทรัสต์ในการเข้ าทําธุรกรรมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มดี งั ต่อไปนี 2
• ในการทําธุรกรรม จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
2 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
และเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์
• ธุรกรรมที กองทรั สต์ จะทํ ากับ ผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ จะต้ องเป็ นธุร กรรมทีใช้ ราคาทีมี ความ
สมเหตุสมผลและเป็ นธรรม
• บุคคลทีมีส่วนได้ เสียกับการทําธุรกรรมไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมจะต้ องไม่เข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การพิจารณาและตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรม
• การคิดค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการเข้ าทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ต้ อง
ใช้ ราคาและอัตราทีเป็ นธรรมและมีความสมเหตุสมผล
2) การอนุมตั ิการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ต้องผ่านการดําเนินการตาม
ขันตอนดั
2
งต่อไปนี 2
• ได้ รับความเห็นชอบจากทรั สตีว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญาก่อตัง2 ทรัสต์ และกฎหมายที
เกียวข้ อง
• ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึง)ล้ านบาท หรื อตังแต่
2 ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์
สาม) ของมูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์
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• ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่
2 20 (ยีสิบ) ล้ านบาทขึ 2นไป หรื อเกินร้ อยละ 3 (สาม) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผู
2
้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทังนี
2 2 ในกรณีทีธุรกรรมทีกองทรั สต์ทํากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง
ทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณตามมูลค่าการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ทงหมด
ั2
ของแต่ละโครงการทีทําให้ โครงการนันๆ
2 พร้ อมจะหารายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับโครงการ
นันด้
2 วย
3) นโยบายการทํารายการกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• การทําธุรกรรมประเภทต่างๆ ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ จะต้ องกระทําภายใต้
เงื อนไขทีมี ความเป็ นธรรมและมี ความเหมาะสมและเป็ นไปตามเงื อนไขและข้ อ กํ า หนดตาม
กฎหมายหลักทรัพย์
• นอกจากนี 2 กองทรัสต์จะดําเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับธุรกรรมทีทํากับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ รวมทังในหมายเหตุ
2
ประกอบงบการเงินของกองทรัสต์ที
ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและในรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ด้วย
4) แนวทางการกํ า กั บ ดู แ ล เพื อป้ องกัน ปั ญ หาความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อัน เนื องมาจาก
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อื นภายใต้ ก ารจัด การของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที อาจแข่ง ขัน ในทางธุ ร กิ จ กับ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
เนืองจาก โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึงโครงการอาคารสํานักงาน (Office Farm)
ซึงทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในฐานะเจ้ าของทรัพย์สนิ หลักและในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กําลังดําเนินการพัฒนาอาคารสํานักงานเพิมเติมบนพืน2 ทีด้ านหลังอาคาร โดยคาดการณ์ ว่าจะใช้
ระยะเวลาก่ อ สร้ างประมาณ 4-5 ปี ดัง นัน2 เมื อโครงการแล้ ว เสร็ จ จึ ง อาจเกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในการจัดหาผู้เช่าระหว่างอาคารสํานักงานทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนและอาคารสํานักงานที
พัฒนาขึ 2นใหม่ได้ ดังนัน2 เพือเป็ นการป้องกันความเสียงทีอาจเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นนั 2
บริ ษัทฯ และดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ตกลงในสัญญาตกลงกระทําการดังต่อไปนี 2
• ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะไม่ติดต่อ ชักจูง หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ ผ้ เู ช่าพื 2นทีในโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เลิกสัญญาเช่าเพือมาเช่าพื 2นทีในโครงการขยายแทน
• ในการจัดหาผู้เช่าเพือเช่าพื 2นทีในโครงการขยายดังกล่าว ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงจะไม่
เป็ นผู้ดําเนินการดังกล่าวเอง แต่จะว่าจ้ างตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) เพือเป็ นผู้จดั หาผู้เช่าใน
โครงการขยาย เช่ น เดี ย วกั บ โครงการบางนา บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ที ทางดับ บลิ ว เอชเอ
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คอร์ ปอเรชัน จะจัดให้ มีการแต่งตังบุ
2 คคลใดๆ เป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ า (Agency) เพือเป็ นผู้จดั หา
ผู้เช่า เพือเป็ นการบริ หารจัดการลดความเสียงทีจะเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ โดยผู้ทีจะ
ได้ รับการแต่งตังตั
2 วแทนหรื อนายหน้ า (Agency) จะไม่เฉพาะเจาะจงเป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ า
หลักรายใดรายหนึง ในกรณีทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะตังแต่
2 งตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักราย
ใดรายหนึงให้ มีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้เช่า ผู้ทีได้ รับการแต่งตังเป็
2 นตัวแทนหรื อนายหน้ า
หลักดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักทีมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้เช่าใน
โครงการขยาย ในกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในโครงการขยายแล้ ว ตัวแทนหรื อนายหน้ าหลักรายใด
รายทีมีสทิ ธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผู้เช่าในโครงการบางนาและโครงการขยาย จะเป็ นบุคคล
เดียวกันก็ได้ แต่ทงนี
ั 2 2 ไม่รวมถึงพื 2นทีเช่าในโครงการขยายในส่วนทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และ/
หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะเป็ นผู้เช่าเอง
4.3 การรับประกันรายได้
เพือสร้ างความมันใจให้ ผ้ ูลงทุนในกองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงทีจะรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานขันตํ
2 า ทีกองทรัสต์จะได้ รับจากสินทรัพย์แต่ละโครงการ โดยมีรายละเอียดกําไรจากการดําเนินงานขัน2
ตํา ดังนี 2
(1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ – กําไรจากการดําเนินงานขันตํ
2 า ทีดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ตกลงรับประกันตามสัญญาตกลงกระทําการ เป็ นระยะเวลา 9 ปี นับตังแต่
2 วนั ทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สนิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 2
โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่
2 วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ ถึงวันที 31 มีนาคม พ.ศ.
2559 โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ.
2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 - 31 มีนาคม 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 - 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 31 มีนาคม 2564
1 เมษายน พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม 2565
1 เมษายน พ.ศ. 2565 - 31 มีนาคม 2566
1 เมษายน พ.ศ. 2566 - 31 มีนาคม 2567
ตังแต่
2 วนั ที m เมษายน พ.ศ. 2567 จนถึงวันทีครบ 9 ปี นับแต่วนั ที
กองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น โดยหากกองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุ น
ภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิมขึ 2น
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กําไรจากการดําเนินงานขัน8 ตํ(า
(ล้ านบาท)

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
153.96
64.14

โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

กําไรจากการดําเนินงานขัน8 ตํ(า
(ล้ านบาท)

ตามสัดส่วน
(2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ – กําไรจากการดําเนินงานขันตํ
2 า ทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลง
รับประกันตามสัญญาตกลงกระทําการ เป็ นระยะเวลา 6 ปี นับตังแต่
2 วนั ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในทรัพย์สนิ โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี 2
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ตังแต่
2 วนั ทีกองทรั สต์เข้ าลงทุนในทรั พย์ สิน ถึงวันที 31 มีนาคม
พ.ศ. 2559 โดยหากกองทรัสต์เข้ าลงทุนภายหลังวันที 1 กันยายน
พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะลดลงตามสัดส่วน
1 เมษายน พ.ศ. 2559 – 31 มีนาคม 2560
1 เมษายน พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม 2561
1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม 2562
1 เมษายน พ.ศ. 2562 – 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม 2564
ตังแต่
2 วนั ที 1 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันทีครบ 6 ปี นับแต่วนั ที
กองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิน โดยหากกองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน
ภายหลังวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2558 วงเงินรับประกันจะเพิมขึ 2น
ตามสัดส่วน

กําไรจากการดําเนินงานขัน8 ตํ(า
(ล้ านบาท)

14.42
24.06
24.17
24.64
24.82
24.87
10.79

ทังนี
2 2 ในทุกๆ สิ 2นงวดเวลาทีกําหนดในแต่ละปี หากกําไรจากการดําเนินงานตามจริ งจากสินทรัพย์ชิ 2นใด ตํากว่า
กําไรจากการดําเนินงานขันตํ
2 าซึง ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงรับประกันให้ ไว้ กบั กองทรัสต์ ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ตกลงทีจะรับผิดชอบและชําระส่วนต่างระหว่างกําไรจากการดําเนินงานตามจริ งและกําไรจาก
การดําเนินงานขันตํ
2 าให้ แก่กองทรัสต์ โดยให้ เป็ นไปตามงวดการจ่ายและตามรายละเอียดทีระบุในสัญญาตก
ลงกระทําการ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา
โดยกําไรจากการดําเนินงานข้ างต้ น หมายถึง รายได้ จากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนครัง2 แรก เช่น ค่าเช่าและค่าบริ การ ค่านํ 2า ค่าไฟ ค่าทีจอดรถยนต์ ค่าบริ การอืนๆ เป็ นต้ น ตามบัญชีที
ปรากฏในงบรายไตรมาสของกองทรั ส ต์ ทีผ่านการสอบทานจากผู้ส อบบัญชี ห รื อ งบการเงิ น ประจํ าปี ของ
กองทรัสต์ทีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (แล้ วแต่กรณี) ไม่รวมดอกเบี 2ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี 2ยรับ
อันเกิดจากการทีผู้เช่าผิดนัด และ กําไรจากการนําเงินทุนไปลงทุน ปรับปรุ งด้ วยการหักจํานวนเงินรายได้ จาก
การดําเนินงานของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรื อโครงการบางนาทีผู้เช่าผิดนัดชําระ
และ การรับรู้ รายได้ เพือให้ รายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ลบด้ วย จํานวนรวมของ (ก) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
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หรื อโครงการบางนา (แล้ วแต่กรณี) (ข) ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์และค่าตัวแทนหรื อนายหน้ า
(Agency) เพือจัดหาผู้เช่า (ค) ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (Maintenance Expense) (ง) ค่าภาษี
โรงเรื อน และภาษี ป้าย (จ) ค่าใช้ จ่ายประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สนิ (All Risk Insurance) ประกันภัยความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) และประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business
Interruption Insurance) และ(ฉ) ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนจากการดําเนินการตามปกติของโครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ หรื อโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (แล้ วแต่กรณี) ซึงไม่ใช่เป็ น
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนโดยเฉพาะเนืองจากเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุน ทังนี
2 2 ค่าใช้ จ่ายดังต่อไปนี 2จะไม่นํามา
หักออกจากรายได้ จากการดําเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนครัง2 แรก (1) ค่าผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ค่าผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องกับการรับและดํารงหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ค่าใช้ จ่า ยอืนใดที จะต้ อ งจ่า ยให้ ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย และ บริ ษั ท ศูนย์ รั บฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ค่าธรรมเนียมในการออกเช็คหรื อโอนเงินประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ รวม
ตลอดจน ค่าใช้ จ่ายอืนใดทีหากกองทรัสต์มิได้ เป็ นเจ้ าของทรั พย์สินไม่จําเป็ นต้ องมีค่าใช้ จ่ายดังกล่าว (2)
รายการกําไรหรื อขาดทุนทางบัญชีทียังไม่รับรู้จากการประเมินราคาทรัพย์สนิ (3) ค่าใช้ จ่ายทีจัดเป็ นค่าใช้ จ่าย
ฝ่ ายทุน (Capital Expenditure) (4) ต้ นทุนทางการเงินของกองทรัสต์ รวมทังดอกเบี
2
2ยจ่าย (5) การจ่ายชําระ
คืนเงินต้ นตามทีระบุในสัญญาเงินกู้ (6) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการจัดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทังการตั
2
งที
2
ปรึกษาต่างๆ ของกองทรัสต์ทีเกียวข้ องกับการดําเนินเรื องดังกล่าว (7) ค่าเผือหนี 2จะสูญ และ (8) ค่าใช้ จ่ายใน
การดูแลทรัพย์สนิ ในส่วนทีไม่เป็ นสาระสําคัญ สําหรับโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เท่านันและตราบ
2
เท่าทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (ตามที
นิยามไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
2 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์) ซึงดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ในฐานะผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการดังกล่าวตกลงทีจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายดังกล่าว
(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
4.4 การประมูลทรัพย์ สินที(กองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนครัง8 แรก
นอกจากการลงทุนในทรัพย์สนิ เพือสร้ างผลตอบแทนทีสมําเสมอจากรายได้ คา่ เช่าแล้ ว บริ ษัทฯ มีความประสงค์ทีจะ
สร้ างโอกาสให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากมูลค่าทรัพย์สินทีทรัสต์จะเข้ าลงทุนครังแรกทีมีโอกาสเพิม
มูล ค่ า ในอนาคตจากหลายปั จ จัย เช่ น การปรั บ ตัว ขึ นของราคาที ดิ น และ/หรื อ ผลประกอบการที ดี ขึ นของ
อุตสาหกรรมอาคารสํานักงานให้ เช่า โดยบริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประมูลขายทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง
แรกในทุกๆ รอบ 8 ปี นับจากวันทีกองทรัสต์ลงทุน โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาแต่งตังผู้ทีมีความเชียวชาญ
ด้ านอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นตัวแทนในการจัดการประมูลขายเพือคัดเลือกผู้ประมูลทีสามารถเสนอราคาและเงือนไขที
ดีทีสุด เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทและทรัสตีพิจารณาเห็นชอบ และนําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ
ลงความเห็นต่อไป ทังนี ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอซือ ทางผู้จัดการกองทรัสต์ จะจัดให้ มีผ้ ู
ประเมิ นราคาอิ สระ ทํ าการประเมินมูลค่าสินทรั พ ย์ ที เสนอขาย เพือใช้ เป็ นราคาอ้ า งอิ งในการพิ จารณา ตาม
หลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด
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อนึง กระบวนการประมูลทรัพย์สนิ ดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการจํากัดสิทธิของกองทรัสต์ในการจําหน่ายทรัพย์สินก่อนครบ
กําหนด 5 ปี หรื อพิจารณาโอกาสอืนในการจําหน่ายทรัพย์สนิ เช่น ในกรณีทีกองทรัสต์หรื อบริ ษัทฯได้ รับข้ อเสนอทีมี
เงือนไขทีน่าพอใจจากบุคคลอืน หรื อในกรณีใดๆ ทีกองทรัสต์สามารถสร้ างผลตอบแทนทีดีให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ผ่านการจําหน่ายทรัพย์สนิ ได้
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5.

ประมาณการกําไรขาดทุนของกองทรัสต์ สาํ หรับรอบระยะเวลา 12 เดือน

5.1 งบกําไรขาดทุ น ที(คาดคะเนตามสมมติฐานของทรั สต์ สาหรั บงวด 12 เดือน ช่ วงประมาณการวัน ที( 1
มกราคม 2559 ถึงวันที( 31 ธันวาคม 2559
ข้ อมูลทีระบุในหัวข้ อนี 2ไม่ใช่ข้อเท็จจริ งในอดีต แต่เป็ นข้ อมูลในลักษณะทีเป็ นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
(Forward-Looking Statement) โดยข้ อมูลดังกล่าวอยู่บนข้ อสมมติฐานหลายประการทีระบุอยู่ในเอกสารแนบ 3
และอยูภ่ ายใต้ ความเสียงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึงอาจทําให้ ผลทีเกิดขึ 2นจริ งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
จากทีประมาณการไว้ ทัง2 นี 2 ข้ อมูลในส่วนนี 2ไม่ควรถูกพิจารณาเป็ นคํารับรอง คํารับประกัน หรื อการคาดการณ์
ภายใต้ สมมติฐานทีถูกต้ องของผู้จดั การกองทรัสต์ และทีปรึ กษาทางการเงิน และไม่ควรพิจารณาว่าประมาณการ
ดังกล่าวจะบรรลุผลหรื อน่าจะบรรลุผล เนืองจากข้ อมูลดังกล่าวจัดทําบนสมมติฐานในช่วงทีจัดทารายงานข้ อมูล
ทางการเงินตามสถานการณ์สมมติเท่านัน2
รายได้ หรื อผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีแท้ จริ งอาจจะแตกต่างจากรายได้ หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีปรากฏในประมาณการของกองทรัสต์ นอกจากนี 2 ประมาณการกําไรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์จะไม่ได้ รับการปรับปรุ งสําหรับเหตุการณ์ใดๆ ทีเกิดขึ 2นภายหลัง
วันทีของเอกสารฉบับนี 2
ข้ อมูลในส่วนนี 2อยู่ภายใต้ สมมติฐานหลายประการ ซึงแม้ จะมีการระบุตวั เลข ซึงผู้จดั การกองทรัสต์ และทีปรึ กษา
ทางการเงินพิจารณาเห็นว่าสมเหตุสมผล ณ วันทีจัดทํางบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน แต่สมมติฐาน
และการประมาณการอยู่ภายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสียงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการแข่งขันที
สําคัญจํ านวนมาก ซึงผู้จัดการกองทรั สต์ และทีปรึ กษาทางการเงิ นไม่สามารถควบคุมได้ อีกทัง2 ยังตัง2 อยู่บ น
สมมติฐานเกียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจในอนาคตทีอาจเปลียนแปลงได้ ดังนัน2 ผู้จดั การกองทรัสต์ และทีปรึ กษา
ทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ ประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ 2นจริ ง ดังนัน2 ข้ อมูลทางการเงินทีคาดการณ์ใน
เอกสารฉบับนี 2อาจแตกต่างจากผลทีเกิดขึ 2นอย่างมีนยั สําคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาสมมติฐานการประมาณการ และ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลประมาณการในส่วนนี 2
งบกําไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน เป็ นส่วนหนึงของข้ อมูลทางการเงินทีเกียวกับอนาคตทีจัดเตรี ยมโดย
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทีปรึ กษาทางการเงิน และสอบทานโดย PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd.
(PwC) ซึงผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิมเติมได้ ในเอกสารแนบ 3
รายได้ จากค่าเช่าและค่าบริ การ
รายได้ อืน
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ยทีเกียวกับการบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
กําไรสุทธิของอสังหาริ มทรั พย์
รายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้
กําไรสุทธิของอสังหาริ มทรั พย์ หลังรวมรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้
ค่าธรรมเนียมของการจัดการและค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารกองทรัสต์3
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ล้ านบาท
158.07
27.53
185.60
70.02
115.58
48.99
164.57
17.15

ค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ตดั จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 2ย
กําไรสุทธิท( ีสามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไร
บวกกลับ สภาพคล่องส่วนเกินทีเกิดจากการตัดจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
บวกกลับ ค่าใช้ จา่ ยดอกเบี 2ยส่วนทีไม่ได้ จา่ ยเป็ นเงินสด
หักออก รายได้ จากค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสด
เงินสดสุทธิท( ีสามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุน
บวกกลับ ภาษี มลู ค่าเพิมรอขอคืน
เงินสดสุทธิท( ีสามารถนํามาปั นส่ วนแบ่ งกําไรและแบ่ งส่ วนทุนรวมภาษีมูลค่ าเพิ(มรอขอคืน
ประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุน(ร้ อยละ)
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไรและการแบ่ งส่ วนทุน (ล้ านบาท)
จํานวนหน่วยทรัสต์ (ล้ านหน่วย)1
ประมาณการการปั นส่ วนแบ่ งกําไร และการแบ่ งส่ วนทุนต่ อหน่ วย (บาท)
- การปั นส่วนแบ่งกําไรต่อหน่วย (บาท)
- การแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
ในกรณีท( กี องทรั สต์ มีการรั บรู้ ผลขาดทุนที(ยังไม่ เกิดขึน8 (Unrealized Loss)
จากการด้ อยค่ าของสิทธิการเช่ าแบบเส้ นตรง2
- การปั นส่วนแบ่งกําไรและการแบ่งส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)
- การคืนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วย (บาท)
การปั นส่วนแบ่งกําไรและการคืนส่วนทุนต่อหน่วย (บาท)

16.22
22.94
108.26
16.22
4.08
(3.19)
125.37
2.38
127.75
98.57
125.92
202.00
0.61
0.01
0.62

0.58
0.04
0.62

m

จํานวนหน่วยทรั สต์และราคาหน่วยทรั สต์ ดังกล่าวเป็ นตัวเลขอ้ างอิงเพือใช้ ในการคํานวณเท่านัน2 จํานวนหน่วยทรั สต์และราคา
หน่วยทรัสต์ทีกองทรัสต์จะลงทุนสุดท้ าย อาจมากกว่า น้ อยกว่าหรื อเท่ากับทีประมาณการนี 2ไว้ ได้ จํานวนหน่วยทรัสต์ทีใช้ เป็ นตัวเลข
อ้ างอิงนี 2คํานวณมาจากจํานวนเงินทีคาดว่าจะระดมทุนมาจากการขายกองทรัสต์ทีไม่เกิน 202 ล้ านหน่วย และราคาหน่วยทรัสต์ที
10 บาท

y

ในกรณี ทีราคาประเมินของทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนในสิทธิ การเช่าโครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีราคาประเมินของ
สิทธิ การเช่าสิ 2นงวดลดลง และมีการรับรู้ ผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึน2 จริ ง (Unrealized Loss) จากการด้ อยค่าของสิทธิ การเช่า โดย
สมมติให้ มลู ค่าการด้ อยค่าเท่ากับยอดคงค้ างของสัญญาสิทธิ การเช่าทีโดยปกติตดั จ่ายแบบเส้ นตรงตามอายุสญ
ั ญาเช่า อย่างไรก็
ตาม มูลค่าสิทธิ การเช่า ณ วันสิน2 รอบบัญชีจะขึน2 อยู่กับราคาประเมินทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์สินอิสระซึงการคํานวณ
มูลค่าสิทธิการเช่าจะมีปัจจัยทีเกียวข้ องหลายประการ อาทิเช่น อัตราการเช่าและเติบโตของรายได้ ค่าเช่า อัตราส่วนลด (Discount
Rate) ฯลฯ ซึงอาจส่งผลให้ มลู ค่าสิทธิการเช่าทีคํานวณได้ เพิมสูงขึ 2น เท่าเดิม หรื อลดลง ดังนันการคํ
2
านวณการปั นส่วนแบ่งกําไรและ
การคืนส่วนทุนด้ วยวิธีเส้ นตรงต่อหน่วยข้ างต้ น (ลดมูลค่าสิทธิ การเช่าเป็ นจํานวนเท่ากันตามอายุสัญญาเช่า) จึงเป็ นการแสดง
ตัวอย่างผลกระทบทีอาจเกิดขึ 2นในกรณีทีมูลค่าสิทธิการเช่าในอนาคตลดลงในอัตราทีเท่ากันตลอดอายุสญ
ั ญาการเช่าเท่านัน2

|

กําไรสุทธิของอสังหาริ มทรัพย์หลังรวมรายได้ จากการประกันโดยผู้รับประกันรายได้ ซึงแสดงไว้ ข้างต้ นเป็ นจํานวนทีรับรู้ตามนโยบาย
บัญชี ซึงหากคํานวณการรับรู้ รายได้ ตามสัญญา โดยหักออกด้ วยรายได้ ค่าเช่าและบริ การทีมิได้ รับชําระเป็ นเงินสดจะเป็ นจํานวน
เท่ากับ 161.38 ล้ านบาท
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ทังนี
2 2 ผู้ลงทุนควรศึกษาเพิมเติมถึงสมมติฐาน รวมทังประมาณการงบกํ
2
าไรขาดทุนทีคาดคะเนตามสมมติฐาน
ของทรัสต์ สาหรับงวด 12 เดือน ช่วงประมาณการวันที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีแสดงไว้ ใน
เอกสารแนบ 3 โดยใช้ วิจารณญานของตนเองอย่างถีถ้ วนเกียวกับผลการดําเนินการในอนาคตของกองทรัสต์
5.2 การวิเคราะห์ ความผันผวน (Sensitivity Analysis)
เพือช่วยให้ ผ้ ทู ีสนใจทีจะลงทุนสามารถประเมินผลกระทบต่อการประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับ
งวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์จากการทีสมมติฐานของตัวแปรสําคัญ
เช่น การประมาณการรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การ ซึงอาจเปลียนแปลงได้ ซึงสมมติฐานเหล่านี 2มีความไม่แน่นอน
และอยูน่ อกเหนือการควบคุมของกองทรัสต์ เช่น การลดลงของอัตราการเช่าพื 2นที อัตราการต่อสัญญาเช่า การปรับ
อัตราค่าเช่าและค่าบริ การ เป็ นต้ น ซึงปั จจัยเหล่านี 2อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของกองทรัสต์ ที
ปรึ กษาทางการเงินได้ จดั ทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของปั จจัยสําคัญดังกล่าว (โปรด
พิจารณาเอกสารแนบ 3) ต่อประมาณการอัตราการปั นส่วนแบ่งกําไรสําหรับงวด 12 เดือน ประจํางวด 1 ม.ค. 2559
ถึง 31 ธ.ค. 2559 ของกองทรัสต์
จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) โดยคํานวณจากราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีสมมติฐาน
10.0 บาทต่อหน่วย แบ่งได้ เป็ น 3 กรณี ดังนี 2
(1) การเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพื 2นที
สําหรับปี ตัง8 แต่ วนั ที( 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที( 31 ธันวาคม พ .ศ.2559
อัตราการเช่ า รายได้ จากค่ า รายได้ จากการ ประมาณการ ประมาณการ
ประมาณ
พืน8 ที(
เช่ าและ
ประกันโดยผู้ จํานวนเงินปั น ปั นส่ วนแบ่ ง อัตราการปั น
ค่ าบริการ
รับประกัน
ส่ วนแบ่ งกําไร กําไรและส่ วน ส่ วนแบ่ งกําไร
รายได้
และส่ วนทุน ทุนต่ อหน่ วย และส่ วนทุน
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(บาท)
(ร้ อยละ)
ตํ(ากว่ ากรณีฐาน
150.38
56.42
125.9
0.62
6.23%
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐาน
158.07
48.99
125.9
0.62
6.23%
สูงกว่ ากรณีฐาน
165.76
41.57
125.9
0.62
6.23%
/1
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
หมายเหตุ /1 อัตราการเช่าสูงกว่ากรณีฐาน ร้ อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้ เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟิ นิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เนืองจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอัตราการเช่าเต็ม ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์ครัง2 แรก
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(2) การเปลียนแปลงของอัตราค่าเช่าและค่าบริ การ
สําหรับปี ตัง8 แต่ วนั ที( 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที( 31 ธันวาคม พ .ศ.2559
อัตราค่ าเช่ า
และค่ าบริการ

ตํ(ากว่ ากรณีฐาน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐาน
สูงกว่ ากรณีฐาน
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
(3)

รายได้ จากค่ า
เช่ าและ
ค่ าบริการ

(ล้ านบาท)
150.33

รายได้ จาก
การประกัน
โดยผู้
รับประกัน
รายได้
(ล้ านบาท)
56.13

158.07
165.81

48.99
41.85

ประมาณการ ประมาณการ
ประมาณ
จํานวนเงินปั น ปั นส่ วนแบ่ ง อัตราการปั น
ส่ วนแบ่ งกําไร กําไรและส่ วน ส่ วนแบ่ งกําไร
และส่ วนทุน ทุนต่ อหน่ วย และส่ วนทุน
(ล้ านบาท)
125.92

(บาท)
0.62

(ร้ อยละ)
6.23%

125.92
125.92

0.62
0.62

6.23%
6.23%

การเปลียนแปลงของอัตราการเช่าพื 2นทีและอัตราค่าเช่าและค่าบริการ
สําหรับปี ตัง8 แต่ วนั ที( 1 มกราคม พ .ศ.2559 ถึงวันที( 31 ธันวาคม พ .ศ.2559
อัตราการเช่ า รายได้ จากค่ า รายได้ จาก
ประมาณการ ประมาณการ
ประมาณ
พืน8 ที(และอัตรา
เช่ าและ
การประกัน จํานวนเงินปั น ปั นส่ วนแบ่ ง อัตราการปั น
ค่ าเช่ าและ
ค่ าบริการ
โดยผู้
ส่ วนแบ่ งกําไร กําไรและส่ วน ส่ วนแบ่ งกําไร
ค่ าบริการ
รับประกัน
และส่ วนทุน ทุนต่ อหน่ วย และส่ วนทุน
รายได้
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
(บาท)
(ร้ อยละ)
ตํ(ากว่ ากรณีฐาน
143.02
63.19
125.92
0.62
6.23%
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
กรณีฐาน
158.07
48.99
125.92
0.62
6.23%
สูงกว่ ากรณีฐาน
173.89
34.06
125.92
0.62
6.23%
/1
ร้ อยละ 5 ต่ อปี
หมายเหตุ /1 อัตราการเช่าสูงกว่ากรณีฐาน ร้ อยละ 5 ต่อปี จะปรับใช้ เฉพาะกรณี อาคารเอสเจ อินฟิ นิต วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
เนืองจาก อาคารบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ มีสมมติฐานอัตราการเช่าเต็ม ณ วันทีกองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์ครัง2 แรก

ทังนี
2 2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนันมี
2 วตั ถุประสงค์เพือแสดงการคํานวณถึงผลกระทบของผลประกอบการของ
กองทรัสต์ทีอาจเกิดขึ 2นจากสมมติฐานสําคัญทีแปรเปลียนไปจากกรณีฐานเท่านัน2 ความแตกต่างระหว่างผล
ประกอบการทีเกิดขึ 2นจริ ง และผลประกอบการทีแสดงในประมาณการงบกําไรขาดทุนตามสถานการณ์สมมติ
อาจแตกต่างไปจากช่วงการเปลียนแปลงทีกําหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวดังกล่าว
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6.

รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลที(เกี(ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และกองทรัสต์ กบั ทรัสตีและบุคคลที(เกี(ยวโยงกับทรัสตี
การลงทุนของกองทรัสต์ในทรัพย์สินหลักทีลงทุนครัง2 แรก และภายหลังการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักดังกล่าวของกองทรัสต์ คาดว่าจะมีรายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์และ
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซึงเป็ นบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ จากการทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของผู้จดั การกองทรัสต์
และจะทําหน้ าทีเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี 2 ยังมีรายการระหว่างกันระหว่างกองทรัสต์กบั บริ ษัทฯ จากการทีบริ ษัทฯ เข้ าทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์
รายละเอียดโดยสรุปของการทําธุรกรรมดังกล่าว มีดงั นี 2
ลักษณะของรายการระหว่ าง
ความสัมพันธ์
ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
กัน
รายการ
(1) รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้ถอื หุ้นใหญ่ ของผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แก่ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
(1.1) ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ ในการเข้ า ลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก ครั ง2 แรกนี 2
ค อ ร์ ป อ เ ร ชั น ข า ย คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
กองทรั ส ต์ จ ะเข้ าลงทุ น ในโครงการเอสเจ
ทรัพย์สินในโครงการเอส - เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ อิ น ฟิ นิ ท วั น บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ และ
เจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส กองทรั สต์ โดยดับบลิวเอชเอ โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ซึงเป็ น
คอมเพล็กซ์ และโครงการ คอร์ ปอเรชัน ถือหุ้นรวมกันคิด โครงการอาคารสํ า นั ก งานที อยู่ ใ นทํ า เล
บ า ง น า บิ ส ซิ เ น ส เป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวน ศัก ยภาพ โดยโครงการเอสเจ อิ น ฟิ นิ ท วัน
คอมเพล็ ก ซ์
ให้ แก่ หุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ อยู่ในทําเลซึงเป็ นศูนย์
กองทรัสต์
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม รวมของธุรกิจประเภทพลังงาน การสือสารและ
ผู้จดั การกองทรัสต์
โทรคมนาคม สายการบิน สือสิงพิมพ์ และการ
- เป็ นผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ธนาคาร และสามารถเดินทางได้ สะดวกโดยอยู่
โครงการ บางนาบิ ส ซิ เ นส ใกล้ กับ สถานี ร ถไฟฟ้ าบี ที เ อส รถไฟฟ้ ามหา
คอมเพล็กซ์ ของกองทรัสต์
นคร และสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต ในขณะ
ทีโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ตังอยู
2 ่
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ในการเข้ าลงทุนในทรัพย์สินหลักครัง2 แรกนี 2กองทรัสต์มี
ความเป็ นไปได้ ที จะเข้ า ลงทุน ในราคาที สูง กว่า ราคา
ประเมิ น ของทรั พ ย์ สิน ค่า ตํ าสุด ที จัด ทํ า โดยผู้ป ระเมิ น
อิสระในอัตราร้ อยละ 10.55 ซึงราคาเข้ าลงทุนดังกล่าว
เป็ นราคาทียอมรับได้ และสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ น
การดําเนินการทีทําให้ กองทรัสต์สามารถเข้ าลงทุนและ
เป็ นเจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น อาคารสํา นัก งานของโครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการ
บางนา บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ซึ งเป็ นโครงการที มี
ศัก ยภาพในเชิ ง พาณิ ช ย์ ที ดี สามารถสร้ างมูล ค่า เพิ ม
ให้ กั บ กองทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นอนาคตได้
นอกจากนี 2 ราคาเข้ าลงทุนดังกล่าว หากพิจารณาในแง่
อัตราผลตอบแทนการลงทุน ก็สามารถเทียบเคียงได้ กับ

ลักษณะของรายการระหว่ าง
กัน

ความสัมพันธ์

(1.2) ผู้จดั การกองทรัสต์ว่าจ้ าง บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ
ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้บริ หาร - เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ข อ ง กองทรั สต์ โดยดับบลิวเอชเอ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอร์ ปอเรชัน ถือหุ้นรวมกันคิด
คอมเพล็กซ์
เป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม
ผู้จดั การกองทรัสต์
- เป็ นผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์
โครงการ บางนาบิ ส ซิ เ นส
คอมเพล็กซ์ ของกองทรัสต์

ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
ในทํ า เลที ซึงเป็ นศูน ย์ ร วมของธุ ร กิ จ ประเภท
โลจิ ส ติ ก ส์ ซึงมี ก ลุ่ม ลูก ค้ า ระดับ ชัน2 นํ า ทัง2 ใน
และต่ า งประเทศ และสามารถเดิ น ทางได้
สะดวกโดยอยู่ใ กล้ ส นามบิ น สุวรรณภูมิ และ
ถ น น ส า ย สํ า คั ญ ใ น ก า ร เ ข้ า -อ อ ก
กรุงเทพมหานคร
ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น เป็ นผู้ พั ฒ นา
โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ จึงทํา
ให้ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะมีความความ
เข้ าใจในทรั พ ย์ สิ น และพื น2 ที โดยรอบ จึ ง
พิ จ ารณาว่ า ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั น มี
ความเหมาะสมในการเป็ นผู้บริ หารโครงการ
บางนา บิ ส ซิ เ นส คอมเพล็ ก ซ์ ซึ งมี ห น้ าที
ดํ า เนิ น การจั ด หาผลประโยชน์ แ ละบริ ห าร
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ภายใต้
การกํ า กั บ ดู แ ลและกํ า หนดนโยบายของ
ผู้จดั การกองทรัสต์
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อัตราผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ประเภท
อาคารสํา นักงานในตลาดหลักทรั พย์ (โปรดพิจ ารณา
รายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 2.8 รายละเอียดการ
ทํา ธุ ร กรรมกับ บุค คลทีเกี ยวโยงกัน กับ บริ ษัท ผู้จัด การ
กองทรัสต์)
- ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จ ากกองทรั ส ต์ ในจํ า นวน
2,000,000 บาทต่อปี หรื อเทียบเท่าอัตราร้ อยละ 7.98
ของรายได้ รวม
- อัตราค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ นัน2 เป็ น
การสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในการ
สร้ างรายได้ และบริ ห ารต้ นทุน อย่า งมี ป ระสิทธิ ภาพ
นอกจากนี 2 ยัง เป็ นอัต ราที สะท้ อ นค่า ใช้ จ่ า ยในการ
บริ หารทีจะเกิดขึ 2น และสามารถเทียบเคียงได้ กบั อัตรา
ผลตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ของกองทุน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ประเภทอาคารสํา นัก งานในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ จึ ง สามารถพิ จ ารณาได้ ว่ า มี ค วาม
สมเหตุสมผล (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมใน
ส่วนที 2 ข้ อ 2.8 รายละเอียดการทําธุรกรรมกับบุคคล
ทีเกียวโยงกันกับบริ ษัทผู้จดั การกองทรัสต์)

ลักษณะของรายการระหว่ าง
กัน
(1.3) ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ
คอร์ ปอเรชัน จะชําระเงิน
ใ ห้ เ ป็ น ค่ า เ ช่ า แ ก่
ก อ ง ท รั ส ต์ สํ า ห รั บ
โครงการเอสเจ อิ นฟิ นิ ท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ในกรณี ทีพื 2นทีสํานักงาน
บนชัน2 21 – 24 ของ
อาคารไม่มีผ้ เู ช่า ณ วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุน

(1.4) ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ
คอร์ ปอเรชัน จะชําระเงิน
ค่ า เ ช่ า แ ก่ ก อ ง ท รั ส ต์
สํา หรั บ โครงการบางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใน
กรณีทีพื 2นทีสํานักงานบน
ชัน2 5 (บางส่วน) ชัน2 6
และชัน2 7 ของอาคารยัง

ความสัมพันธ์
บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
- เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ
กองทรั สต์ โดยดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ถือหุ้นรวมกันคิด
เป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม
ผู้จดั การกองทรัสต์
- เป็ นผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์
โครงการ บางนาบิ ส ซิ เ นส
คอมเพล็กซ์ ของกองทรัสต์
บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
- เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้จัดการ
กองทรั สต์ โดยดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ถือหุ้นรวมกันคิด
เป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวน
หุ้นของผู้จดั การกองทรัสต์
- เ ป็ น ผู้ มี อํ า น า จ ค ว บ คุ ม

ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
เนื องจากในปั จจุบัน โครงการเอสเจ อิ นฟิ นิ ท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ยังคงมีพื 2นทีเช่าว่าง
บางส่วนและอยู่ร ะหว่า งขัน2 ตอนการหาผู้เช่ า
ทัง2 นี 2 เพื อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ แ ละสร้ าง
ความเชือมันให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการได้ รับ
ค่า เช่ า ของโครงการดัง กล่า ว ดับ บลิ ว เอชเอ
คอร์ ปอเรชัน ตกลงชําระค่าเช่าสําหรับพื 2นทีทียัง
ไม่มีผ้ เู ช่าดังกล่าว บนชัน2 21 – 24 คิดเป็ นพื 2นที
ร ว ม ป ร ะ ม า ณ 3,742 ต า ร า ง เ ม ต ร เ ป็ น
ระยะเวลา | ปี นับ แต่ วัน ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ เข้ า
ลงทุนในทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง2
แรก หรื อ จนกว่ า จะมี บุค คลภายนอกเข้ า ทํ า
สัญญาเช่าพื 2นทีดังกล่าวกับกองทรัสต์
เนืองจากในปั จจุบันโครงการบางนาบิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ ยังคงมีพื 2นทีเช่าบางส่วนว่างและ
อยู่ ร ะหว่ า งขั น2 ตอนการหาผู้ เช่ า ทั ง2 นี 2 เพื อ
ประโยชน์ของกองทรั สต์ และผู้ถือหน่วยทรั สต์
ในการได้ รับค่าเช่าของโครงการดังกล่าว ตังแต่
2
วัน แรกที กองทรั ส ต์ เ ข้ า ลงทุน ดับ บลิ ว เอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จึงตกลงชําระค่าเช่าและค่าบริ การ
สําหรับโครงการดังกล่าวในชันที
2 5 (บางส่วน)
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ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์ ปอเรชั น จ่ า ยค่ า เช่ า โครงการ
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้ แก่กองทรัสต์
ในอัต ราที สามารถเที ย บเคี ย งได้ กับ อัต ราค่า เช่ า และ
ค่าบริ การทีปล่อยเช่าให้ แก่ผ้ ูเช่ารายอืนทีมีขนาดพืน2 ที
เช่าใกล้ เคียงกัน และใกล้ เคียงกับอัตราตลาดของค่าเช่า
และค่าบริ การพื 2นทีอาคารสํานักงานในบริ เวณดังกล่าว
นอกจากนี 2 ระยะสัญญา 3 ปี ยังเป็ นเงื อนไขการเช่า
ตามปกติของอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จ่ายค่าเช่าโครงการบางนา
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ให้ แก่กองทรัสต์ในอัตราทีสามารถ
เทียบเคียงได้ กบั อัตราค่าเช่าและค่าบริ การตลาดสําหรับ
พื น2 ที อาคารสํา นัก งานในบริ เ วณดัง กล่า ว นอกจากนี 2
ระยะสัญญา 3 ปี ยังเป็ นเงือนไขการเช่าตามปกติของ
อุตสาหกรรม

ลักษณะของรายการระหว่ าง
ความสัมพันธ์
กัน
ไ ม่ มี ผู้ เ ช่ า ณ วั น ที ผู้จดั การกองทรัสต์
กองทรัสต์เข้ าลงทุน
- เป็ นผู้บริ ห ารอสังหาริ ม ทรั พ ย์
โครงการ บางนาบิ ส ซิ เ นส
คอมเพล็กซ์ ของกองทรัสต์

ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ
ชัน2 6 และชัน2 7 ของอาคาร คิดเป็ นพื 2นทีรวม
ประมาณ 2,578 ตารางเมตร เป็ นระยะเวลา 3
ปี นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ได้ เข้ าลงทุนในทรัพย์สิน
ทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง2 แรก หรื อจนกว่าจะ
มี บุ ค คลภายนอกเข้ าทํ า สั ญ ญาเช่ า พื น2 ที
ดังกล่าวกับกองทรัสต์

(2)

ความเห็นด้ านราคาและเงื(อนไข

รายการระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ แก่ บริ ษัทดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
(2.1) กองทรั ส ต์ ว่าจ้ า งบริ ษั ท บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ เ รี ย ล - บ ริ ษั ท ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ เ รี ย ล เ อ สเ ต ท - บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ เ รี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ น
แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้มีประสบการณ์และ จะเรี ย กเก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มผู้จัด การกองทรั ส ต์ ซึงจะ
เอสเตท แมเนจเม้ นท์ ผู้จดั การกองทรัสต์
ความเชียวชาญในการบริ หารกองทรัสต์เพือ ประกอบไปด้ วยอัตราพื 2นฐาน อัตราค่าธรรมเนียมการ
จํ า กั ด เ ป็ น ผู้ จั ด ก า ร
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ โดยในปั จจุบนั
ได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ดังนี 2
กองทรัสต์
ดําเนินการบริ หารกองทรัสต์ WHART
1) อัตราพื 2นฐาน ประกอบด้ วยค่าธรรมเนียม 2 ส่วน
- ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง บ ริ ษั ท
คือ (1) อัตราไม่เกินร้ อยละ 0.50 ต่อปี ของ (ก)
ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์
ราคาทุนของทรัพย์ สินหลักของกองทรั สต์ ทัง2 นี 2
จํ า กั ด เป็ นผู้ ที มี ป ระสบการณ์ ในธุ ร กิ จ
ราคาทุนของทรัพย์สินหลักดังกล่าวไม่รวมมูลค่า
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ดั ง นั 2 น บ ริ ษั ท
ทรั พ ย์ สินที ได้ จํา หน่ายไปในภายหลัง และ (ข)
ดับ บลิ ว เอชเอ เรี ย ลเอสเตท แมเนจเม้ น ท์
ราคาทุนของทรัพย์สินหลักประเภทสิทธิ การเช่า
จํ า กั ด จึ ง มี ค วามเหมาะสมเป็ นผู้ จั ด การ
(Leasehold) ทีนํามาคํานวณค่าธรรมเนียมจะ
กองทรัสต์
คิดเฉพาะช่ว งระยะเวลาทีสิท ธิ การเช่ ายัง มีผ ล
บังคับใช้ เท่านัน2 และ (2) อัตราไม่เกิน 0.50% ต่อ
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ลักษณะของรายการระหว่ าง
กัน

ความสัมพันธ์

ความจําเป็ น ความสมเหตุสมผลของ
รายการ

ความเห็นด้ านราคาและเงื(อนไข
ปี ของมูลค่าตามบัญชีของเงิ นลงทุนในตราสาร
ทางการเงิ น และ/หรื อเงิ น ฝากสถาบั น ทาง
การเงิน และ
2) อัต ราค่า ธรรมเนี ย มการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน ของ
กองทรัสต์
- กรณี ท รั พ ย์ สินของบุค คลทีเกี ยวโยงกัน กับ
ผู้จัดการกองทรัสต์ – คิดเป็ นอัตราไม่เกิ น
ร้ อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพยืสอนทีได้ มา
ของกองทรัสต์
- กรณีทรัพย์สินอืน – คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อย
ละ 1.00 ของมูลค่า ทรั พ ย์ สินที ได้ ม าของ
กองทรัสต์ และ
3) อัตราค่าธรรมเนียมการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ – คิดเป็ นอัตราไม่เกินร้ อยละ 0.5
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ทีจําหน่ายไปของกองทรัสต์
อัตราค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์ทีเรี ยกเก็บเป็ น
อัตราทีสามารถเทียบเคียงได้ กับกองทรั สต์ อืนๆ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ จึงสามารถพิจารณาได้ ว่ามีความ
สมเหตุสมผล
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7.

ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริมทรัพย์ ท( ีลงทุน
(1) ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
เศรษฐกิ จไทยในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการขยายตัวร้ อยละ 2.3 ปรั บตัว ดีขึน2 เมือเทียบกับ
ขยายตัวร้ อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อนหน้ า และจากการขยายตัวร้ อยละ 0.2 ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2557
การขยายตัวในไตรมาสนี 2เป็ นผลมาจากการบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชนทีเติบโตขึ 2นเมือเปรี ยบเทียบ
กับไตรมาสก่อนหน้ า รวมไปถึงการส่งออก และการใช้ จ่ายเพือการอุปโภคของรัฐบาลทีเพิมขึ 2นช่วยกระตุ้นให้
เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ 2น ด้ านการผลิตมีการปรับตัวดีขึ 2นในเกือบทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม
สาขาก่อสร้ าง แต่การผลิตภาคเกษตรกรรมมีการหดตัว (แผนภาพ 1)
แผนภาพ 1: อัตราการเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ปี 2551 – 2557

ทีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB)

สําหรับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีการขยายตัวร้ อยละ 0.7 ชะลอลงจากปี ก่อนหน้ าที
มีการขยายตัวร้ อยละ 2.9 โดยสาเหตุการชะลอตัวดังกล่าวเกิดจากการส่งออกสินค้ าและบริ การทีมีแนวโน้ มหดตัว
ตามการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจโลกทีล่าช้ าและความเชือมันของนักท่องเทียวทีลดลงในช่วงครึงปี แรกจากปั ญหาความ
ไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี 2 การใช้ จ่ายภาครัฐยังค่อนข้ างตํา อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ งปี หลังมี
แนวโน้ มฟื น2 ตัวจากปั จจัยสนับสนุนมาจากการฟื 2นตัวบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชนทีได้ รับความเชือมันของ
ผู้บริ โภคและนักลงทุนทีเริ มดีขึ 2น
แนวโน้ มสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวประมาณร้ อยละ 3.5 – 4.5 (แผนภาพ 2)
โดยมีปัจจัยบวกมาจากการฟื น2 ตัวของเศรษฐกิจโลกทีส่งผลบวกต่อการส่งออกของไทยซึงคาดว่าทังปี
2 พ.ศ. 2558
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จะขยายตัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิงคูค่ ้ าทีสําคัญของประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กาซึงมีสภาวะทางเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
เติบโต และกลุม่ ประเทศเพือนบ้ าน เช่น กลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (CLMV) ทียังมีกําลังซื 2ออยู่ใน
เกณฑ์ทีดี ในขณะทีการลงทุนภาคเอกชนและการท่องเทียวทีมีการฟื น2 ตัว เช่นเดียวกับการดําเนินการนโยบายจาก
ภาครัฐซึงได้ แก่ การอนุมตั ิการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐและนโยบายอีโคคาร์ เฟส 2 และราคานํ 2ามันดิบ
ทีลดลงมาอย่างมาก ได้ ช่วยกระตุ้นการฟื น2 ตัวอุตสาหกรรมยานยนต์จากปริ มาณการผลิตและจําหน่ายรถยนต์ ซึง
เป็ นหนึงในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยลบซึงอาจส่งผลทําให้ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทยพลาดเป้า อาทิ ภาคเกษตรทียังมีข้อจํากัดจากราคาสินค้ าเกษตรในตลาดโลกทียังไม่ฟืน2 ตัว บวกกับ
ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกและแนวโน้ มการอ่อนค่าของสกุลเงินในประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง ซึงจะ
ส่งผลให้ การส่งออกเป็ นไปได้ ลาํ บากมากยิงขึ 2น
แผนภาพ 2: อัตราการเติบโตและประมาณทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปี 2552 – 2558

หน่วยงาน

บล.
ภัทร

ศูนย์วิจยั
กสิกรไทย

ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ
และธุรกิจ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์

สํานักงาน
เศรษฐกิจ
แห่งชาติ

ธนาคารโลก
(World
Bank)

ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian
Development
Bank)

สํานักงาน
เศรษฐกิจการ
คลัง

การ
เติบโต
เศรษฐกิจ
ปี 2558

3.7%

4.0%

3-3.5%

3.5-4.5%

3.6%

4.0%

4.0%

4.0%

ทีมา: สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย, กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทย
พาณิชย์, สํานักงานเศรษฐกิจแห่งชาติ, ธนาคารโลก, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาเอเชีย,สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

(2) ตลาดอาคารสํานักงานให้ เช่ าในกรุ งเทพมหานคร
สภาวะตลาดอาคารสํานักงานให้ เช่าในกรุงเทพมหานครคาดว่าอัตราพื 2นทีว่างในอาคารสํานักงานจะยังลดลงต่อไป
และค่าเช่าจะยังคงเพิมสูงขึ 2นอีก เนืองด้ วยบริ ษัทต่างชาติหลายแห่งได้ เลือกประเทศไทยเป็ นฐานสําหรับการตัง2
สํานักงานใหญ่ เนืองจากประเทศไทยมีสิงอํานวยความสะดวกทีครบครันในการดํารงชีวิตสําหรับชาวต่างชาติ ใน
กรุ ง เทพมหานคร ค่า ครองชี พ ที ไม่สูง จนเกิ น ไป และราคาเช่ า พื น2 ที อาคารสํา นัก งานมี ร าคาที ไม่ แ พง ทํ า ให้
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กรุงเทพมหานครเป็ นทางเลือกทีเหมาะสมแก่การตังสํ
2 านักงานใหญ่ของบริ ษัทต่างชาติหลายแห่ง เมือเปรี ยบเทียบ
กับเมืองอืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะทีธุรกิจการพัฒนาอาคารสํานักงานในกรุ งเทพมหานครมี
การพัฒ นาอาคารใหม่ ใ นปริ ม าณที ไม่ม าก เนื องจากต้ น ทุน ค่า ก่ อ สร้ างอาคารสํา นัก ให้ เ ช่ า นัน2 สูง ในขณะที
ผลตอบแทนจากระดับค่าเช่าค่อนข้ างตํามากในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิงเมือเปรี ยบเทียบกับการพัฒนาทีพัก
อาศัยให้ เช่น เช่น เซอร์ วิสอพาร์ เมนท์ และธุรกิจอืน
อุปทานในตลาดกรุงเทพมหานครทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
จากการสํ า รวจตลาดอาคารสํ า นัก งาน ณ สิ น2 ปี พ.ศ. 2557 พบว่ า มี อุป ทานอยู่ที ประมาณ อยู่ที ประมาณ
4,576,754 ตารางเมตรเพิมขึ 2นเมือเทียบกับปี ทีผ่านมา ร้ อยละ 2.4 (แผนภาพ 3) โดยทีอุปทานทีเพิมมาใหม่ในปี
2557 จะอยู่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิ จ (ซีบีดี) ทัง2 หมด อาทิ เช่น อาคาร เอไอเอ แคปปิ ตอล เซ็นเตอร์ ซึงตังอยู
2 ่
บริ เวณถนนรัชดาภิเษก หรื ออาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ซึงตังอยู
2 ่บริ เวณถนนรัชดาภิเษก – พระราม 9 และอาคาร
เอส เจ อินฟิ นิตี 2 วัน บิสเนส คอมเพล็กซ์บนถนนพหลโยธิน – วิภาวดีรังสิต เนืองด้ วยการเติบโตของทําเลทีอยู่นอก
CBD (Central Business District) ทีมีความชัดเจนมากขึ 2น โดยเฉพาะในย่านทีมีการเชือมต่อกับระบบขนส่ง
มวลชนทัง2 ระบบขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (Bangkok Mass Transit System: BTS) และ รถไฟฟ้ ามหานคร (Mass
Rapid Transit System: MRT) และอุปทานทีมีจํานวนจํากัดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) อาจส่งผลให้ ผ้ เู ช่าพื 2นที
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่นนอาจมี
ั2
ความจําเป็ นทีจะต้ องพิจารณาเช่าพื 2นทีอาคารสํานักงานนอกย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ (Non-CBD)
อาคารสํานักงานนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 52 จากอุปทานพื 2นทีสํานักงานรวมทังหมดใน
2
กรุงเทพฯ ขณะทีอาคารสํานักงานย่านศูนย์กลางธุรกิจมีสดั ส่วนคิดเป็ นร้ อยละ 48 จากอุปทานพื 2นทีสํานักงานรวม
โดยอาคารสํานักงานส่วนใหญ่ถกู จําแนกเป็ นเกรดบีคิดเป็ นร้ อยละ 68 จากอุปทานพื 2นทีสํานักงานรวมในกรุ งเทพฯ
ขณะทีส่วนทีเหลือร้ อยละ 32 จากอุปทานพื 2นทีสํานักงานรวม เป็ นอาคารสํานักงานเกรดเอ โดยอาคารสํานักงาน
เกรดเอ ส่วนมากตังอยู
2 ่ในย่านศูนย์กลางธุรกิจคิดเป็ นพื 2นทีประมาณ 1,183,776 ตารางเมตร ขณะทีพื 2นทีอาคาร
สํานักงานเกรดเอ ส่วนน้ อย 275,892 ตารางเมตร ตังอยู
2 ใ่ นพื 2นทีนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ
แนวโน้ มอุปทานในปี 2558 คาดว่าจะมีอุปทานอาคารสํานักงานให้ เช่าเพิมขึ 2นประมาณ 167,935 ตารางเมตร
โดยประมาณร้ อยละ 74 จะอยู่บริ เวณนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ และในปี 2559 นันจะมี
2
อปุ ทานอาคารสํานักงาน
107,523 ตารางเมตร โดยส่วนใหญ่นนก็
ั 2 จะอยูบ่ ริ เวณนอกย่านศูนย์กลางธุรกิจเช่นกัน (แผนภาพ 4)
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แผนภาพ 3: อุปทานอาคารสํานักงาน ปี พ.ศ. 2554 – 2557 (ตารางเมตร)

หมายเหตุ: ข้ อมูลนีไ2 ม่รวมพื 2นทีอาคารสํานักงานทีมีหลายเจ้ าของและอาคารทีมีขนาดเล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร กรณี ทีมีอปุ ทาน
ลดลง เกิดจากการมีอปุ ทานนําออกในช่วงไตรมาสนันๆ
2
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แผนภาพ 4: อุปทานอาคารสํานักงานในอนาคต ปี พ.ศ. 2558 – 2560 (ตารางเมตร)

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

อุปสงค์ในตลาดกรุงเทพมหานครและอัตราค่าเช่าทีเพิมขึ 2นอย่างต่อเนือง
จํานวนพื 2นทีทีถูกเช่านันเพิ
2 มขึ 2นอย่างต่อเนืองจากอุปทานทีจํากัดและความต้ องการพื 2นทีอาคารสํานักงานจากผู้เช่า
ทังในประเทศและต่
2
างประเทศและค่าเช่าพืน2 ทีอาคารสํานักงานมีอตั ราทีไม่สูงมากนัก โดย ณ ปั จจุบนั มีพื 2นที
อาคารสํานักงานได้ ถกู เช่าไปแล้ วราว 4,185,023 ตารางเมตร เพิมขึ 2นจากช่วงเดียวกันของปี ทีผ่านมาประมาณร้ อย
ละ 3.1 อัตราการเช่า ณ ปั จจุบนั อยู่ทีร้ อยละ 91.5 สูงทีสุดในรอบหลายปี ทีผ่านมา โดยอัตราการเช่าสูงสุดในเกรด
เอ ย่านศูนย์กลางธุรกิจอยูท่ ีร้ อยละ 93.9 อัตราการเช่าในเกรดบียา่ นธุรกิจอยูท่ ีร้ อยละ 92.5 อัตราการเช่าในเกรดเอ
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นอกย่านธุรกิจอยูท่ ีร้ อยละ 84.1 และอัตราการเช่าในเกรดบีนอกย่านธุรกิจอยู่ทีร้ อยละ 90.6 ส่วนอัตราการเช่าโดย
เฉลียมีการปรับตัวขึ 2นในระดับทังในย่
2 านธุรกิจและนอกย่านธุรกิจ
อัตราค่าเช่าพื 2นทีสํานักงานโดยเฉลีย ณ ปลายปี พ.ศ. 2557 อยู่ทีประมาณ 646 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับ
ขึ 2นในอัตราร้ อยละ 1.1 จากปลายปี พ.ศ. 2556 ซึงอยู่ทีราว 639 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยหากจําแนกเป็ น
เฉพาะในย่านศูนย์กลางธุรกิจ อัตราค่าเช่าพื 2นทีอาคารสํานักงานเกรดเอโดยเฉลียอยูท่ ีราว 854 บาทต่อตารางเมตร
ต่อ เดื อน ในขณะที เกรดบี อยู่ที ราว 607 บาทต่อตารางเมตรต่อ เดื อน อัต ราค่า เช่า อาคารสํา นัก งานนอกย่า น
ศูนย์กลางธุรกิจปรับตัวเพิมขึ 2นจากปี พ.ศ. 2556 โดยในปี พ.ศ. 2557 ราคาค่าเช่าอาคารสํานักงานเกรดเอโดยเฉลีย
อยูท่ ีราว 661 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนเกรดบีอยู่ทีราว 461 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเนืองจากอุปทาน
อาคารสํานักงานในย่านศูนย์กลางเขตธุรกิจมีอยูจ่ ํากัด ค่าเช่าเฉลียอาคารสํานักงานเกรดเอในย่านศูนย์กลางย่าน
ศูนย์กลางธุรกิจสูงทีสุดในกรุงเทพมหานครที 854 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เพิมขึ 2นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ประมาณร้ อยละ 3.7 โดยในบางอาคารพบมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่า 1,000 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน เช่น อาคาร
ปาร์ ค เวนเจอร์ (Park Venture) ทีเสนออัตราค่าเช่าสูงสุดในกรุงเทพมหานครที 1,100 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
แผนภาพ 5: อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่าอาคารสํานักงาน ปี พ.ศ. 2554-2557

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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แผนภาพ 6: อัตราค่าเช่าอาคารสํานักงานแบ่งตามพื 2นทีและเกรดอาคาร ปี พ.ศ. 2554-2557
หน่ วย:บาท/ตรม/เดือน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิจอาคารสํานักงานกรุงเทพมหานครในอนาคตคาดว่ามีแนวโน้ มทีจะขาดแคลน เนืองจากปั จจุบนั พบว่ามีพื 2นที
อาคารสํานักงานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 390,000 ตารางเมตร หากดูจากความต้ องการใช้ พื 2นทีเพิมเติมซึงมี
แนวโน้ มเพิมขึ 2นสูงกว่าราว 130,000 ตารางเมตรต่อปี เมือเปรี ยบเทียบกับอุปทานใน 3 ปี ข้ างหน้ า ซึงมีอยูป่ ระมาณ
290,000 ตารางเมตร พบว่าการเติบโตของอุปสงค์จะสูงกว่าการเติบโตของอุปทาน ดังนันอั
2 ตราการเช่าทีสูง และ
อุปทานทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด จะเป็ นภาวะกดดันให้ เจ้ าของอาคารสํานักงานมีการปรับค่าเช่าให้ สงู มากขึ 2น และคาดว่า
จะมีการปรับราคาค่าเช่าเพิมขึ 2นอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 3 ทังนี
2 2 อุปทานทีมีจํานวนจํากัดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ผู้เช่าพื 2นที
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่นนอาจมี
ั2
ความจําเป็ นทีจะต้ องพิจารณาเช่าพื 2นทีอาคารสํานักงานนอกย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ
(3) อาคารสํานักงานให้ เช่ าในเขตพืน8 ที(บริเวณพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต
จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงานพื 2นทีบริ เวณพหลโยธิ นและวิภาวดีรังสิต ณ สิ 2นปี 2557 พบว่ามีจํานวน
อุปทานรวมราว 324,754 ตารางเมตร จากทังหมด
2
18 อาคาร อุปทานส่วนใหญ่ราว 318,907.92 ตารางเมตร เป็ น
อุปทานจากอาคารทีได้ เปิ ดให้ บริ การก่อนปี พ.ศ. 2554 ในปี 2557 มีอาคารสํานักงานเปิ ดใหม่ ได้ แก่ เอสเจ อินฟิ
นิท วัน บิสเนสคอมเพล็กซ์ อุปทานอาคารสํานักงานทีมีอายุน้อยทีสุด มีพื 2นทีราว 21,673 ตารางเมตร โดยอาคารนี 2
เดิมได้ ใช้ ชือว่าอาคารอิคิวนอกซ์ ดิ ออฟฟิ ศ เพลส ตังอยู
2 ่บริ เวณแยกถนนพหลโยธิ นตัดกับถนนวิภาวดี-รังสิต ตัว
อาคารมีความสูง 30 ชัน2 ตังอยู
2 ห่ า่ งจากสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสจตุจกั รประมาณ 350 เมตร และคาดว่าจะมีโครงการ
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อาคารสํานักงานให้ เช่าเกิดขึ 2นเพิมอีก 1 อาคารภายในปี พ.ศ. 2560 โดยอาคารดังกล่าวมีพื 2นทีให้ เช่าราว 12,250
ตารางเมตร ตังอยู
2 บ่ นบริ เวณถนนพหลโยธิน (แผนภาพ 7)
แผนภาพ „: อุปทานอาคารสํานักงานในเขตพื 2นทีบริ เวณพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต ปี พ.ศ. 2555 - 2558

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมือพิจารณาอุปสงค์และอัตราการเช่าในพื 2นทีพบว่า อาคารสํานักงานในพื 2นทีพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต ณ สิ 2นปี
2557 ได้ ถกู เช่าคิดเป็ นพื 2นทีประมาณ 300,711 ตารางเมตรจากพื 2นทีอุปทานทังหมด
2
324,754 ตารางเมตร คิดเป็ น
อัตราการเช่าประมาณร้ อยละ 92.6 โดยมีพื 2นทีอาคารสํานักงานว่างประมาณ 24,043 ตารางเมตรโดยอัตราการเช่า
ปรับลงจากปี พ.ศ. 2556 ซึงอยู่ทีร้ อยละ 95.5 เนืองจากมีอปุ ทานอาคารสํานักงานใหม่เพิมเข้ ามา และยังมีพื 2นที
เหลือว่างให้ เช่า อย่างไรก็ตามจํานวนการใช้ พื 2นทีอาคารสํานักงานเพิมขึ 2น โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการใช้ พื 2นทีอาคาร
สํานักงานราว 289,443 ตารางเมตร โดยคิดเป็ นจํานวนพื 2นทีทีถูกเช่าเพิมประมาณ 9,702 ตารางเมตรในปี พ.ศ.
2557 (แผนภาพ 8)
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แผนภาพ 8: อุปสงค์ อุปทาน และอัตราการเช่าอาคารสํานักงาน ปี พ.ศ. 2552-2557
หน่ วย:ตร.ม.

หน่ วย

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมือจําแนกประเภทของ อุปทาน อุปสงค์ ของอาคารสํานักงานตามเกรดอาคาร ณ สิ 2นปี 2557 แล้ ว พบอาคาร
สํานักงานเกรดบีโดยมีอปุ ทานทังสิ
2 2นประมาณ 198,669 ตารางเมตรจากอาคารทังหมด
2
14 อาคาร คิดเป็ นร้ อยละ
61 ของพื 2นทีอาคารสํานักงานในพื 2นทีดังกล่าวทังหมด
2
ส่วนทีเหลืออีกราว 126,085 ตารางเมตรหรื อร้ อยละ 39 จาก
อาคารสํานักงาน 4 อาคารเป็ นพื 2นอาคารสํานักงานเกรดเอ ในขณะทีอัตราการใช้ พื 2นทีอาคารสํานักงานเกรดเอ มี
อัตราการใช้ พื 2นทีสูงถึงราวร้ อยละ 96.7 ส่วนเกรดบีอยู่ทีร้ อยละ 90.1 พื 2นทีอาคารสํานักงานเกรดเอถูกเช่าไปราว
121,953 ตารางเมตร มีพื 2นทีว่างเพียง 4,132 ตารางเมตร ส่วนพื 2นทีอาคารสํานักงานเกรดบีถกู เช่าไปราว 178,758
ตารางเมตร มีพื 2นทีว่างราว 19,911 ตารางเมตร
ด้ านอัตราค่าเช่าจากการสํารวจในช่วงสิ 2นปี พ.ศ. 2557 อัตราค่าเช่าอาคารสํานักงานเฉลียอยูท่ ี 519 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน ปรับขึ 2นในอัตราร้ อยละ 5.1 จากปี พ.ศ. 2557 ซึงอยู่ที 494 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน อาคาร
สํานักงานเกรดเอมีอตั ราค่าเช่าเฉลียอยูท่ ีราว 656 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิมขึ 2นในอัตราร้ อยละ 2.8
จากปี พ.ศ. 2556 ซึงอยู่ที 638 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ส่วนอาคารสํานักงานเกรดบี มีราคาค่าเช่าเฉลียอยู่ที
ราว …†‡ บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับตัวเพิมขึ 2นในอัตราร้ อยละ 6.9 จากปี พ.ศ. 2556 ทีอยู่ที 449 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน (แผนภาพ 9)
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แผนภาพ 9: อัตราค่าเช่าอาคารสํานักงานแบ่งตามเกรดอาคาร ปี พ.ศ. 2554-2557
หน่ วย:บาท/ตรม/เดือน

หมายเหตุ: อัตราค่าเช่าเป็ นราคาเสนอ มิใช่ราคาทีผ่านการต่อรองและลดราคาแล้ ว
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แผนภาพ 10: อาคารสํานักงานในบริ เวณใกล้ เคียง ทีสามารถเทียบเคียงกับโครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส
คอมเพล็กซ์ (ขนาดพื 2นทีเช่ามากกว่า 20,000 ตร.ม.)

รสา ทาวเวอร์ 1
รสา ทาวเวอร์ 2
ชินวัตรทาวเวอร์ 3
ปิ ยวรรณทาวเวอร์
ซันทาวเวอร์ เอ
ซันทาวเวอร์ บี
เล้ า เป้ง หงวน

บริ เวณ

พื 2นทีเช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่า

ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน
ถนนวิภาวดี
ถนนวิภาวดี
ถนนวิภาวดี

21,700
24,000
43,000
21,700
24,605
34,480
31,564

100.0%
98.8%
95.2%
100.0%
100.0%
94.9%
100.0%

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
600.00
725.00
600.00
425.00
650.00
650.00
525.00

แหล่งทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แนวโน้ มธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่าบริ เวณพหลโยธินและวิภาวดีรังสิต
สําหรับแนวโน้ มในอนาคต อัตราการเช่าอาคารสํานักงานยังคงในอัตราทีน่าพึงพอใจ กล่าวคือ โดย ณ สิ 2นปี 2557
มีอตั ราการเช่าทีสูงถึงร้ อยละ 92.6 และมีพื 2นทีว่างเหลือให้ เช่าเพียงแค่ 24,043 ตารางเมตร ในขณะทีอัตราการใช้
พื 2นทีโดยเฉลียต่อปี ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 สูงกว่า 10,000 ตารางเมตร พื 2นทีอาคารสํานักงานใหม่ทีจะแล้ วเสร็ จอีก
ภายใน 2 ปี มีพื 2นทีเพียงแค่ 12,250 ตารางเมตร ซึงไม่นา่ จะกระทบต่อยอดพื 2นทีคงเหลือในปั จจุบนั
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ในส่วนอัตราการเช่า มีแนวโน้ มปรับตัวเพิมขึ 2น โดย ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 อัตราค่าเช่าปรับตัวเพิมขึ 2นเฉลียในอัตรา
ร้ อยละ 5.1 ซึงคาดว่าอัตราค่าเช่าจะปรับตัวสูงกว่านี 2ในอีก 3 – 4 ปี ข้ างหน้ า เนืองจากการพัฒนาทีดินเพือใช้ เป็ น
พื 2นทีอาคารสํานักงานให้ เช่าในบริ เวณนี 2ค่อนข้ างน้ อย การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางในบริ เวณพื 2นทีศึกษา
จะเพิ มความสะดวกในการเดินทาง อีก ทัง2 การขยายตัวของเมื องในอนาคต น่า จะส่ง ผลให้ การพัฒนาอาคาร
สํานักงานในบริ เวณนี 2มีแนวโน้ มดีขึ 2นเรื อยๆ
(4) อาคารสํานักงานให้ เช่ าในเขตพืน8 ที(บริเวณบางนา-ตราด
จากการสํารวจตลาดอาคารสํานักงานพื 2นทีบริ เวณบางนา-ตราด ณ สิ 2นปี 2557 พบว่ามีจํานวนอุปทานรวมราว
189,129.05 ตารางเมตร จากทังหมด
2
11 อาคาร อุปทานทังหมดเป็
2
นอุปทานจากอาคารทีได้ เปิ ดให้ บริ การก่อนปี
พ.ศ. 2554 และเป็ นอาคารสํานักงานเกรดบีทงหมด
ั2
โดยระหว่างปี พ.ศ. 2554 จนถึงสิ 2นปี พ.ศ. 2557 ไม่พบ
อุปทานเพิมเติมเข้ ามาในบริ เวณนี 2แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีโครงการอาคารสํานักงานให้ เช่าเกิดขึ 2นเพิม
อีก 1 อาคารภายในปี พ.ศ. 2559 โดยอาคารแห่งนี 2มีพื 2นทีให้ เช่าราว 31,880 ตารางเมตร ตังอยู
2 ่บนบริ เวณแยกตัด
ถนนสุขมุ วิท กับถนนบางนา-ตราด (แผนภาพ 10)
แผนภาพ 11: อุปทานอาคารสํานักงานในเขตพื 2นทีบริ เวณบางนา-ตราด ปี พ.ศ. 2555 – yˆˆ†
หน่วย: ตารางเมตร

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

เมือพิจารณาอุปสงค์และอัตราการเช่าในพื 2นทีพบว่า อาคารสํานักงานในพื 2นทีบางนา-ตราด ณ สิ 2นปี 2557 ได้ ถูก
เช่าคิดเป็ นพื 2นทีประมาณ 176,488 ตารางเมตร จากพื 2นทีอุปทานทังหมด
2
189,029 ตารางเมตร คิดเป็ นอัตราการ
เช่าประมาณร้ อยละ 93.4 โดยมีพื 2นทีอาคารสํานักงานว่างประมาณ 12,541 ตารางเมตรโดยอัตราการเช่าปรับขึ 2น
จากปี พ.ศ. 2556 ซึงอยู่ทีร้ อยละ 92.4 (แผนภาพ 12) ในขณะทีส่วนของราคาค่าเช่าอาคารสํานักงานเฉลียมีการ
ปรับขึ 2นอย่างต่อเนือง ณ สิ 2นปี พ.ศ. 2557 เฉลียอยูท่ ี 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ปรับขึ 2นในอัตราร้ อยละ 5.3
จากปี พ.ศ. 2556 ซึงอยูท่ ี 380 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (แผนภาพ 13)

ส่วนที 2 หน้ า 197

แผนภาพ 12: อุปทาน อุปสงค์ และอัตราการเช่าอาคารสํานักงาน ปี พ.ศ. 2552-2557
หน่วย: ตารางเมตร

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แผนภาพ 13: อัตราค่าเช่าอาคารสํานักงาน ปี พ.ศ. 2552-2557
หน่วย: บาท/ตรม./เดือน
400

410
380

390
364

370
350

355

348

330

330
310
290
270
250

2552

2553

2554

2555

2556

Grade B

หมายเหตุ: ราคาค่าเช่าเป็ นราคาเสนอ มิใช่ราคาทีผ่านการต่อรองและลดราคาแล้ ว
ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
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2557

แผนภาพ 14: อาคารสํานักงานในบริ เวณบางนา ทีสามารถเทียบเคียงกับโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เนชัน ทาวเวอร์
ไพโรจน์กิจจา ทาวเวอร์
เอ็ม ดี ทาวเวอร์
เอ็ม อี ซี ทาวเวอร์
แอมเพิล ทาวเวอร์
บางนา ทาวเวอร์ เอ
บางนา ทาวเวอร์ บี
บางนา ทาวเวอร์ ซี
อาคาร กุหลาบ
อาคาร เอ. พี. นคริ นทร์
อาคารเตียวฮง บางนา

พื 2นทีเช่า (ตร.ม.)

อัตราการเช่า

44,719.05
20,890.00
20,934.00
18,560.00
18,000.00
17,918.00
13,700.00
9,410.00
8,746.00
8,672.00
7,580.00

90.4
84.8
98.6
87.8
89.2
99.3
100.0
100.0
96.0
62.5
85.2

อัตราค่าเช่า
(บาท/ตร.ม./เดือน)
490
350
450
450
500
480
480
480
350
250
350

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แนวโน้ มธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่าบริ เวณบางนา-ตราด
แนวโน้ มธุรกิจอาคารสํานักงานให้ เช่าในกรุ งเทพมหานครค่อนข้ างดีมาก ทังนี
2 2เนืองจากอุปทานมีจํานวนน้ อยและ
อุปสงค์เพิมขึ 2น ทําให้ พื 2นทีเหลือสําหรับเช่ามีน้อย ส่งผลให้ ราคาค่าเช่ามีแนวโน้ มปรับตัวสูงขึ 2นในระยะเวลา 3-5 ปี
จากการทีอุปทานอาคารสํานักงานเริ มขาดแคลน และทีดินสําหรับการพัฒนาในบริ เวณศูนย์กลางธุรกิจขาดแคลน
หรื อ หากหาได้ ก็มีราคาแพง จะส่งผลให้ ทําเลรอบนอกศูนย์กลางธุรกิจทีมีการเดินทางเข้ าสูเ่ มืองสะดวกปรับตัวดีขึ 2น
บางนาทีจริ งแล้ วมิใช่บริ เวณทีเป็ นทีนิยมด้ านอาคารสํานักงาน หากแต่การก่อสร้ างสนามบินสุวรรณภูมิ อีกทังการ
2
พัฒ นาของทางภาคเอกชน ส่ง เสริ ม ให้ บ ริ เวณนี เ2 ริ มมี ค วามสะดวก อี ก ทัง2 บริ เ วณนี ย2 ังเป็ นบริ เ วณที ใกล้ นิ ค ม
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางประกง
นอกจากนี 2บางนายังอยู่ใจกลางระหว่างอีสเทิร์นซีบอร์ ด และ กรุ งเทพมหานคร ส่งผลให้ บริ เวณนี 2เป็ นทีน่าสนใจ
สําหรับการจัดตังอาคารสํ
2
านักงานทีมีฐานการผลิตในนิคมบริ เวณนันๆ
2 อุปทานคงเหลือ ณ บริ เวณนี 2เหลือเพียง
12,541 ตารางเมตร ส่งผลให้ นกั พัฒนาอาคารสํานักงานมองว่าบริ เวณนี 2มีโอกาส จึงเตรี ยมพัฒนาอาคารสํานักงาน
ในบริ เวณนี 2 ระดับราคาค่าเช่าค่อนข้ างปรับตัวสูงขึ 2นอย่างรวดเร็ ว โดยปรับขึ 2นในอัตราร้ อยละ 5.2 จากปี ทีผ่านมา
อยูท่ ีระดับ 400 บาท ต่อ ตารางเมตร และคาดว่าระดับราคาจะปรับตัวขึ 2นสูงกว่านี 2ในอนาคต เนืองจากระดับราคา
ค่าเช่าของโครงการทีจะเปิ ดใหม่ควรเปิ ดราคาเสนอไม่ตํากว่า 600 บาท ต่อ ตารางเมตร จึงจะคุ้มค่าทุน ส่งผลให้
ราคาค่าเช่าอาคารสํานักงานในบริ เวณนี 2ปรับตัวเพิมอย่างแน่นอน
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แผนภาพ 6: อัตราค่าเช่าอาคารสํานักงานแบ่งตามพื 2นทีและเกรดอาคาร ปี พ.ศ. 2554-2557
หน่ วย:บาท/ตรม/เดือน

ทีมา: ฝ่ ายวิจยั และทีปรึกษาการพัฒนาโครงการ บริ ษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์ เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด

แนวโน้ มในอนาคต
ธุรกิจอาคารสํานักงานกรุงเทพมหานครในอนาคตคคาดว่ามีแนวโน้ มทีจะขาดแคลน เนืองจากปั จจุบนั พบว่ามีพื 2นที
อาคารสํานักงานว่างอยู่เพียงแค่ประมาณ 390,000 ตารางเมตร หากดูจากความต้ องการใช้ พื 2นทีเพิมเติมซึงมี
แนวโน้ มเพิมขึ 2นสูงกว่าราว 130,000 ตารางเมตรต่อปี เมือเปรี ยบเทียบกับอุปทานใน 3 ปี ข้ างหน้ า ซึงมีอยูป่ ระมาณ
290,000 ตารางเมตร พบว่าการเติบโตของอุปสงค์จะสูงกว่าการเติบโตของอุปทาน ดังนันอั
2 ตราการเช่าทีสูง และ
อุปทานทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด จะเป็ นภาวะกดดันให้ เจ้ าของอาคารสํานักงานมีการปรับค่าเช่าให้ สงู มากขึ 2น และคาดว่า
จะมีการปรับราคาค่าเช่าเพิมขึ 2นอยูใ่ นช่วงร้ อยละ 3 ทังนี
2 2อุปทานทีมีจํานวนจํากัดในย่านศูนย์กลางธุรกิจ ผู้เช่าพื 2นที
อาคารสํานักงานขนาดใหญ่นนอาจมี
ั2
ความจําเป็ นทีจะต้ องพิจารณาเช่าพื 2นทีอาคารสํานักงานนอกย่านศูนย์กลาง
ธุรกิจ
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8.

โครงสร้ าง และการดําเนินงานของกองทรัสต์

8.1

การจัดตังกองทรัสต์
8.1.1. ข้ อมูลทัวไปของกองทรัสต์
ทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิ การเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้ ชือ
ภาษาอังกฤษว่า WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment
Trust หรื อ WHABT เป็ นกองทรัสต์ตามพ.ร.บ. ทรัสต์ ทีก่อตังขึ
H Hนด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรั
H สต์ และ
สมบูรณ์เมือผู้ก่อตังทรั
H สต์โอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การ
ทรัพย์สนิ เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
8.1.2. วัตถุประสงค์ ของกองทรัสต์
กองทรั ส ต์ จัด ตังH ขึนH เพือประโยชน์ ใ นการดํา เนิน ธุ ร กรรมในตลาดทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust หรื อ REIT) เพือเสนอขายต่อ
ประชาชนตามประกาศ ทจ. 49/2555 และมีวตั ถุประสงค์ในการนําหน่วยทรัสต์เข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
เมือกองทรั สต์ นําเงิ นทีได้ จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และเงิ นทีได้ รับจากการกู้ยืม ไปลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์แล้ ว บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ จะนําทรัพย์สินหลักดังกล่าวไป
จัดหาผลประโยชน์ ไม่วา่ จะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พื Hนทีในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้
เช่า การให้ บริ การทีเกียวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สินทีให้ เช่า ในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ
ในฐานะผู้จัด การกองทรั ส ต์ จะแต่ ง ตังH บริ ษั ท ซี บี ริ ช าร์ ด เอลลิ ส

(ประเทศไทย) จํ า กัด ซึ งมี

ประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการอาคารสํานักงาน เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ โครงการ เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และแต่งตังH บริ ษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เป็ น
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เพือดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ และ
บริ หารทรั พย์ สินหลักทีกองทรั สต์ ลงทุนภายใต้ การกํ า กับดูแล และกํ าหนดนโยบายของผู้จัดการ
กองทรั สต์ โดยการมอบหมายหรื อแต่งตังH ดังกล่าวจะเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดในสัญญาก่อตังH ทรั ส ต์
กฎหมาย และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง การจัดหาผลประโยชน์ และบริ หารทรัพย์สิน
หลักของกองทรัสต์จะอยูภ่ ายใต้ การควบคุม และกํากับดูแลของทรัสตี เพือให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
และผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามข้ อตกลง และเงือนไขแห่งสัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์
และสัญญาแต่งตังผู
H ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที พ.ร.บ. ทรัสต์ รวมทังประกาศอื
H
นๆ
ทีเกี ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ กําหนด ทังนี
H H กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการใน
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ลักษณะใดทีเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจโรม
แรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น อีกทังกองทรั
H
สต์จะไม่นําอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่า
แก่บคุ คลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ัH
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่
ชอบด้ วยกฎหมาย
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แผนภาพกระบวนการขันตอนก่ อตังกองทรัสต์

ผู้ก่อตั Hงทรัสต์

ยืนขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เสนอขาย
หน่วยทรัสต์และขอความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การ

สํานักงาน ก.ล.ต. แจ้ งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน
นับแต่ได้ รับคําขอและเอกสารครบถ้ วน

เสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ เสร็ จภายใน 6 เดือนนับแต่
สํานักงาน ก.ล.ต. แจ้ งผล

วันทีมีการ
ก่อตั Hง
กองทรัสต์

ให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์โอนเงิน
จากการขายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัส
ตีภายใน 15 วันทําการ นับแต่ปิด
การขาย และยืนหลักฐานการโอน
เงินพร้ อมรายงานผลการเสนอขาย

+

ดําเนินการให้ หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เข้ าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนภายใน 45 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
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เข้ าทําสัญญาก่อตั Hงทรัสต์ตามร่าง
ทีได้ รับความเห็นชอบก่อนหรื อใน
วันโอนทรัพย์สินให้ ทรัสตี

ส่งสําเนาสัญญาก่อตังทรั
H สต์ทีลงนามต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่ลงนาม

ทังนี
H H กองทรัสต์จะก่อตังในวั
H นทีทําสัญญาก่อตังทรั
H สต์ และจะมีผลสมบูรณ์เมือบริ ษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตังทรั
H สต์ได้ โอน
เงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายครังH แรกทังหมดให้
H
แก่ทรัสตี
อนึง ภายหลังจากการก่อตังกองทรั
H
สต์แล้ ว โครงสร้ างของกองทรัสต์สามารถแสดงเป็ นแผนภาพได้ ดงั ต่อไปนี H
ผู้ถือหน่ วยทรั สต์
นักลงทุนอืน

ผู้จัดการกองทรั สต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยลเอสเตท
แมเนจเม้นท์ จํากัด

ผลประโยชน์ตอบแทน
บริ การจัดการ
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์
1. บริ ษัท ซีบี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จํากัด สําหรั บโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท
วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และ
2. บริ ษั ท ดับบลิว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน
จํากัด (มหาชน) สําหรั บโครงการ บาง
นา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ตัวแทนแต่ เพียงผู้เดียว
บริ ษั ท ซีบี ริ ช าร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย)
จํากัด สําหรับโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน
บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

เงินลงทุน

บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

ทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และ
สิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์
ทรัพย์สินหลักทีลงทุนครังH แรก ประกอบด้ วย
(1)

ทรั สตี

กรรมสิทธิcในทีดินและอาคารโครงการ เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ค่าธรรมเนียม

(2)

ตรวจสอบดูแล
กองทรัสต์

ค่าธรรมเนียม

สิทธิการเช่าทีดิน 30 ปี นับจากวันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในครังH แรก และ กรรมสิทธิcในอาคารโครงการ
บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

ค่าเช่า

ให้ เช่าพื Hนที

ผู้เช่ า
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8.2

สรุ ปสาระสําคัญของสัญญาก่ อตังทรัสต์
หัวข้ อ
1 คู่สัญญา

รายละเอียด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด (“ผู้ก่อตังกองทรัสต์ ” และจะเข้ า
เป็ น “ผู้จัดการกองทรัสต์ ”)
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ทรัสตี”)

2 ลักษณะของ
กองทรัสต์
และกลไก
การบริหาร

ทรั ส ต์ เ พื อการลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ดับ บลิ ว เอชเอ บิ ส ซิ เ นส
คอมเพล็กซ์ ใช้ ชือภาษาอัง กฤษว่า WHA Business Complex Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ WHABT เป็ นกองทรั สต์ ตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ ทีก่อตังH ขึ Hนด้ วยผลของสัญญาก่อตังH ทรั สต์ นี H และสมบูรณ์ เมือผู้
ก่อตังทรั
H สต์โอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจดั การ
ทรัพย์สินเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ กองทรัสต์นี Hไม่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดย
เป็ นกองทรัพย์สนิ ทีอยูใ่ นชือ และอํานาจจัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรั สตี และผู้จัดการกองทรั สต์ ทีได้ รับมอบหมาย
จากทรั สตีซึงได้ รับ การแต่งตังH ตามสัญญานี H โดยมีข อบเขตอํา นาจหน้ าที และความ
รั บ ผิ ด ชอบตามที ปรากฏในรายการเกี ยวกับ อํ า นาจหน้ า ที ของทรั ส ตี และผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ ในการนี H ผู้จัดการกองทรั สต์ มีอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบหลักที
เกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
และทรั สตีมีอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าที
ของผู้จัดการกองทรั สต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญา และ
ตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทังนี
H H ในกรณีทีกองทรัสต์มี
นโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืน
ดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรั สตี ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลอืนทีทรั สตี หรื อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มอบหมายโดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
H สต์นี H
ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตีจะปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชีพซึงได้ รับความ
ไว้ วางใจ ด้ วยความระมัดระวัง ซือสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ น
ธรรม เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญานี H และ
กฎหมายที เกี ยวข้ อ ง ตลอดจนข้ อ ผูก พัน ที ได้ ใ ห้ ไ ว้ เพิ มเติ ม ในเอกสารที เปิ ดเผย เพื อ
ประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

3 ชืออายุ
ประเภทและ
วัตถุประสงค์
ของ

3.1

ชือ อายุ และประเภท
ชื อของกองทรั ส ต์ ซึ งก่ อ ตั งH ขึ นH ตามสัญ ญานี H คื อ ทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และใช้ ชือ
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หัวข้ อ

รายละเอียด

กองทรัสต์

ภาษา อังกฤษว่า WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real
Estate Investment Trust หรื อ WHABT อนึง ชือของกองทรัสต์อาจเปลียนแปลง
ได้ ตามทีผู้จัดการกองทรัสต์ จะกําหนดเป็ นครังH คราว โดยได้ รับอนุมตั ิจากทรัสตี
และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
3.2

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรั ส ต์ จัด ตังH ขึ นH ตามพระราชบัญ ญัติ ท รั ส ต์ เพื อประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น
ธุ ร กรรมในตลาดทุน ตามที คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ เพือเสนอขายต่อประชาชน และนําหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์นนั H บริ ษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามทีกําหนด
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลในการเสนอขายแต่ละครังH โดยจะกําหนดให้ ชําระ
ค่าหน่วยทรัสต์ด้วยเงินสดหรื อเทียบเท่าเท่านันH และภายหลังจากทีบริ ษัทฯ ได้
โอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรั สต์ให้ ทรั สตี และกองทรัสต์ได้ ก่อตังขึ
H นH
อย่างสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์แล้ ว บริ ษัทฯ จะดําเนินการยืนคําขอต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ เพือขอให้ พิจารณารับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ
เมือนําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะสามารถทําการซื Hอ/ขายหน่วยทรัสต์ผ่านระบบ
“การซื Hอ/ขายหน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบี ย บ และวิ ธี ป ฏิ บัติ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์ ทังH นี H บริ ษั ท ฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ู ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ท ราบถึ ง กํ า หนดเวลาดัง กล่า วโดยการเปิ ดเผยข้ อ มูล ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์ และผู้ลงทุนโดยมิชกั ช้ า
เมื อกองทรั ส ต์ นํ า เงิ น ที ได้ จากการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ จ ะนํ า ไปลงทุ น ใน
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ กองทรัสต์โดยบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์
(ซึงได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ จากสํานักงาน ก.ล.ต.) จะนํา
ทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง
การให้ ใช้ พื Hนทีในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริ การทีเกียวข้ องกับ
การเช่าหรื อทรัพย์สนิ ทีให้ เช่า ในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ อาจมอบหมายหรื อ แต่ ง ตังH ผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
(Property Manager) ให้ ดําเนินการได้ โดยการมอบหมายหรื อแต่งตังจะเป็
H
นไป
ตามข้ อ กํ า หนดในสัญ ญานี H กฎหมาย และประกาศของสํา นักงาน ก.ล.ต. ที
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เกียวข้ อง
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้
การควบคุม และกํากับดูแลโดยทรัสตี เพือให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไป
ตามข้ อตกลง และเงือนไขแห่งสัญญานี H และหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรัสต์
รวมทังประกาศอื
H
นๆ ทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการในลักษณะใดทีเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจ
หรื อประกอบธุรกิจเอง อีกทังกองทรั
H
สต์จะไม่นําอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
ออกให้ เ ช่ า แก่ บุค คลที มี เ หตุอัน ควรสงสัย ว่า จะนํ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ นันH ไปใช้
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรม หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี H กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากการลงทุนใน
ทรัพย์สนิ หลักได้ ทังนี
H H เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และสัดส่วนทีกําหนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศอืนทีเกียวข้ อง
ทังนี
H H กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Hนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม ของ
ทุกปี และรอบระยะเวลาบัญชีแรกให้ สิ Hนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558

4 ทรัพย์ สินที
จะให้ เป็ น
กองทรัสต์

ทรัพย์สินเริ มต้ น (Initial Assets) ทีจะให้ เป็ นกองทรัสต์ คือ เงินทีผู้ก่อตังทรั
H สต์ได้ รับจาก
การจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังH แรก (“ทรัพย์สินเริ มต้ น”) บริ ษัทฯ
ในฐานะผู้ก่อตังทรั
H สต์มีหน้ าทีดําเนินการให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินทีได้ จากการ
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรั สตีเพือให้ การก่อตังกองทรั
H
สต์แล้ วเสร็ จภายในสิบห้ า (15)
วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยืนเอกสารหลักฐานทีแสดงได้ ว่ามีการโอน
เงินดังกล่าว พร้ อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.
ภายหลังจากทีกองทรัสต์โดยทรั สตีได้ รับทรัพย์สินเริ มต้ นดังกล่าว กองทรัสต์จะลงทุนใน
ทรัพย์สินหลักตามทีระบุไว้ ในข้ อ 11.1 โดยรายละเอียดของทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์จะ
ลงทุนครังH แรก ปรากฏตามรายละเอียดบัญชีทรัพย์สิน ทังนี
H H กองทรัสต์จะใช้ เงินกู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงินเพือการลงทุนในทรัพย์สนิ หลักดังกล่าวด้ วย ทังนี
H H
จํานวนเงินกู้ และข้ อกําหนดเกียวกับการกู้ยืมเงินเป็ นไปตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
นอกจากนี H ทรั พย์ สินทีจะให้ เป็ นกองทรั สต์ ยังรวมถึงทรั พย์ สินอืนทีกองทรั สต์ จะได้ มา
เพิมเติมตามข้ อตกลง และเงือนไขแห่งสัญญานี H ตลอดจนหลักเกณฑ์ และประกาศของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง

5 หน่ วยทรัสต์

หน่วยทรัสต์ คือ สิทธิ ในการได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละ
เท่าๆ กัน โดยมูลค่าทีตราไว้ ของหน่วยทรัสต์ คือ หน่วยละ [●] บาท หน่วยทรัสต์ให้ สิทธิ
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แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เท่าๆ กันในการเป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสิทธิดงั กล่าวไป
ตามข้ อตกลง และเงือนไขแห่งสัญญานี H และกฎหมายทีเกียวข้ อง อย่างไรก็ดี หน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์นี Hมิได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรื อไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชือผู้ถือ และชําระเต็ม
มูลค่าทังหมด
H
รวมทังไม่
H มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจํากัดทีเป็ นไปตาม
กฎหมายตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี H
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังH แรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั H Hนไม่เกิน [●] หน่วย คิด
เป็ นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท ซึงคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้ ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใน
ครังH แรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั H Hนไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท ซึง
คํานวณตามมูลค่าทีตราไว้

6 การเพิมทุน
ของ
กองทรัสต์

6.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการเพิมทุน
กองทรัสต์อาจเพิมทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพือเสนอขายเป็ นการทัวไปต่อผู้
ลงทุน ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ หรื อเสนอขายเป็ น
การเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้ เป็ นไปตามมติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อกําหนดในสัญญานี H
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีดําเนินการต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการเพิมทุนของ
กองทรัสต์ ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขอมติ
อนุ มั ติ ใ ห้ เพิ มทุ น และดํ า เนิ น การอื นใดๆ ที เกี ยวข้ อง และให้ เป็ นไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ ประกาศ ข้ อกํ า หนดที เกี ยวข้ อง และมติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
การออกหน่วยทรัสต์เพือเพิมทุนของกองทรัสต์ให้ ออกเป็ นหน่วยเต็ม กองทรัสต์
จะออกหน่วยทรัสต์ ทีเป็ นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูจองซื Hอตาม
จํานวนเงินค่าจองซื HอนันH ให้ ผ้ จู องซื Hอได้ รับหน่วยทรัสต์เป็ นจํานวนเต็มเท่านันH
การออกหน่วยทรัสต์เพือเพิมทุนของกองทรัสต์ให้ กําหนดระยะเวลาเฉพาะวันทํา
การเท่านันH เว้ นแต่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จะกําหนดเป็ นประการอืนใดโดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน
หากการเพิมทุนของกองทรัสต์จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้จัดการกองทรั สต์ และบุคคลทีเกี ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรั สต์ ให้
ผู้จัดการกองทรั สต์ และบุคคลทีเกียวโยงกันของผู้จัดการกองทรั สต์ งดออก
เสียงในวาระทีเกียวกับการเพิมทุนของกองทรัสต์ และการออกหน่วยทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีดําเนินการตามทีสมควรเพือให้ หน่วยทรัสต์ทีออก
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ใหม่ในแต่ละคราวสามารถเข้ าเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์
ภายในสีสิบห้ าวัน (45) นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแต่ละคราวนันH

7 เหตุในการ
เพิมทุนและ
กระบวนการ
เพิมทุน

7.1

เหตุในการเพิมทุนกองทรัสต์
7.1.1 เพิมทุนเพือลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรั พย์
เพิมเติมจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ทีมีอยูเ่ ดิม
7.1.2 เพิ มทุน เพื อปรั บ ปรุ ง หรื อ ซ่อ มแซมทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ ซึงรวมถึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการ
เช่า ให้ อยู่ในสภาพดี และมีค วามพร้ อมทีจะใช้ ห าผลประโยชน์ หรื อ
สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป
7.1.3 เพิมทุนเพือต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ ว ซึงเป็ น
ของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่า เพือประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อ สอดคล้ อ งกับ สภาพตลาดหรื อ ความ
ต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป
7.1.4 เพิมทุนเพือชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
7.1.5 เหตุอืนใดทีผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นสมควร และจําเป็ นขอให้ มีการเพิม
ทุน

7.2

กระบวนการเพิมทุน
7.2.1 การเพิ มทุ น ของกองทรั ส ต์ จ ะกระทํ า ได้ ต่ อ เมื อไม่ ขั ด หรื อแย้ งกั บ
เจตนารมณ์ ในการก่อตังกองทรั
H
สต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติ ทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออก
โดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
7.2.2 การเพิมทุนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีอนุมตั ิให้
เพิมทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
H
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนี H
(1) การเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์บางราย ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์
รวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
H
้ ถือ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเพิมทุน
(2) ในกรณีทีเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรั สต์เพือการเพิมทุนแบบ
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รายละเอียด
มอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีที
แสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จากการเพิมทุน
จะเป็ นไปตามอัต รา และหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ในประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการ
ใดๆ เกียวกับการเพิมทุนของบริ ษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตาม
แนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพือให้ เกิดความ
ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ ามี) ทังนี
H H การเพิมทุนต้ องกระทําให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในหนึง (1) ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิ
ให้ เพิมทุน
7.2.3 ในกรณี ที เป็ นการเพิ มทุน เพื อลงทุน ในทรั พ ย์ สิน หลัก เพิ มเติ ม ได้ ผ่า น
กระบวนการเกี ยวกับการได้ มาซึงทรั พย์ สิน หลัก และอุป กรณ์ ตามที
กําหนดในข้ อ 8.1.4 แห่งสัญญานี H และหากเป็ นการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 15 แห่งสัญญา
นี H
7.2.4 ผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่

8 การลดทุน
ชําระแล้ ว

8.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจหน้ า ที ในการดํ า เนิ น การลดทุน ชํ า ระแล้ ว ของ
กองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด และจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไป

8.2

เหตุในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี H
8.2.1 กองทรั ส ต์ มี สภาพคล่องส่ว นเกิ นที เหลืออยู่ภายหลังจากการจํ าหน่า ย
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจําหน่าย
สิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี
H H ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ งด้ วยว่า
กองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว
8.2.2 กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏ
เหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทําให้ ไม่สามารถได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
8.2.3 กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ใน
การคํานวณกําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ วของกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ
ส่วนที 2 หน้ า 210

หัวข้ อ

รายละเอียด
15.1 แห่งสัญญานี H
8.2.4 กรณีอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้
8.3

กระบวนการลดทุนชําระแล้ ว
8.3.1 การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์จะกระทําได้ ต่อเมือไม่ขดั หรื อแย้ งกับ
เจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรั
H
สต์ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดย
อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
8.3.2 ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ วด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู
H
้ ถือหน่วยทรั สต์ ทีมา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
8.3.3 ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ดําเนินการ
ลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลดมุลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตําลงเท่านันH
8.3.4 ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ดําเนินการเฉลียเงินทีได้ จากการลดทุนชําระแล้ ว
คื น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี ชื ออยู่ ใ นสมุ ด ทะเบี ย น ณ วัน ปิ ดสมุ ด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรั สต์ ทีใช้ ใน
การลดทุนชํ า ระแล้ วจากมูลค่า ทรั พย์ สินของกองทรั สต์ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ ทังนี
H H เงินทีเฉลียคืนต้ องไม่ได้ มาจากเงิน
กําไรของกองทรัสต์
ทังนี
H H กระบวนการลดทุนชําระแล้ วสําหรับเหตุตามทีระบุในข้ อ 8.2.1 ข้ อ 8.2.2
หรื อข้ อ 8.2.3 สามารถกระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

9 ผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์

9.1

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ ในลักษณะของ
การเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอืนใด ระหว่างทรั สตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ และใน
ระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

9.2

การเป็ นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มิ ไ ด้ ทํ า ให้ บุค คลดัง กล่ า วมี ค วามรั บ ผิ ด ในกรณี ที
ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การชํ า ระหนี ใH ห้ แก่ ท รั ส ตี ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ หรื อเจ้ า หนีขH องกองทรั สต์ โดยทรั ส ตี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ และ
เจ้ าหนี Hของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนี Hได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านันH

9.3

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่า
เงิ นกํ าไร หลังหักเงิ น ต้ น จากการกู้ยืม ทีถึ งกํ าหนดชํ าระ ภาระผูกพันอื นที ถึ ง
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รายละเอียด
กําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด ค่าใช้ จ่าย และค่าสํารองต่างๆ ตามที
กฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และมีสิทธิ เรี ยกให้ คืนเงิ นทุนได้ ไม่เกินไป
กว่า จํ า นวนทุน ของกองทรั ส ต์ ที ปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยส่ว นเกิ น หรื อ ส่ว นตํ ากว่า มูล ค่ า
หน่วยทรัสต์
9.4

ไม่ว่าในกรณีใดๆ มิให้ ตีความสัญญานีไH ปในทางทีก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับ
ข้ อกําหนดตามข้ อ 9.1 ข้ อ 9.2 และข้ อ 9.3

9.5

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิc และสิทธิเรี ยกร้ อง
เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าส่วนหนึงส่วนใด
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องให้ โอนทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ติดตามเอาทรัพย์สินของกองทรัสต์คืน
จากบุคคลภายนอก ในกรณี ทีทรั สตี และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรั สต์ จัดการ
กองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี Hหรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ อัน
เป็ นผลให้ ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ทังนี
H H
ตามหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด

9.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อทรั สตีในการชําระเงิน
อืนใดเพิมเติมให้ แก่กองทรัสต์หลังจากทีได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว
และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอืนใดเพิมเติมอีกสําหรับหน่วยทรัสต์ทีถือ
นันH

9.7

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตลอดจนซัก ถาม และแสดงความเห็ น เกี ยวกับ การบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์
ของทรั ส ตี และผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ว่า เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กฎหมายที
เกียวข้ อง และสัญญานี Hกําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสทิ ธิ
เข้ าแทรกแซงการดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ และทรั ส ตี ซึ งเรื องดัง กล่า วให้ ถื อ เป็ นอํ า นาจ และดุล พิ นิ จ ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี

9.8

ผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์ มี สิทธิ ทีจะได้ รั บการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรั ส ต์ ต าม
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 18 แห่งสัญญานี H

9.9

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ แต่ละรายมีสิทธิ ลงมติเพือแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี H หรื อแก้ ไ ข
วิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตามเงือนไข และหลักเกณฑ์ทีกํ าหนดไว้ ในสัญญานี H
ทรั ส ตี ห รื อ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะแก้ ไ ขเพิ มเติ ม สัญ ญานี H หรื อ แก้ ไ ขวิ ธี ก าร
จัดการ เมือได้ รับมติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญานี H

9.10 ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือเลิกกองทรัสต์หรื อลดทุน โดยในกรณี
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ของการเลิกกองทรัสต์นนั H ทรั สตีซึงเป็ นผู้มีอํานาจหน้ าทีเกียวกับการชําระบัญชี
กองทรัสต์อาจจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีทําหน้ าทีเป็ นผู้ชําระบัญชี โดยดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญานี H อนึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินคืน
ก็ตอ่ เมือกองทรัสต์มีทรัพย์สนิ คงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่าย และชําระหนี H
ของกองทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านันH สําหรับกรณีการลดทุนชําระแล้ ว ให้
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ดํ า เนิ น การเฉลี ยเงิ น คื น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศ อืนๆ ทีเกียวข้ องตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
9.11 ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิทีจะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั H H จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไข
และหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในสัญญานี H
9.12 สิทธิประโยชน์อืนๆ
9.12.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํ านําได้ ตาม
กฎหมายตามหลักเกณฑ์ และวิ ธีก ารที ทรั สตี และ หรื อ นายทะเบีย น/
หน่วยทรัสต์กําหนด
9.12.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ลงมติเกียวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ตาม
เงื อนไข และหลักเกณฑ์ ที กํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญานี H และจะต้ องไม่ขัด ต่อ
กฎหมาย และประกาศ หลักเกณฑ์หรื อ ข้ อบังคับ ของสํานักงาน ก.ล.ต.
และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ จะต้ องไม่เป็ นการเพิมภาระของทรัสตี ผู้
ก่อทรัสต์ และ ผู้จดั การกองทรัสต์ เกินไปกว่าทีกฎหมายกําหนด
9.12.3 ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ มี สิ ท ธิ ที จะได้ รั บ เงิ น คื น เมื อมี ก ารลดเงิ น ทุ น ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ 8.3 แห่งสัญญานี H

10 การโอนและ
ข้ อจํากัดการ
โอน
หน่ วยทรัสต์

10.1 การโอนหน่วยทรัสต์
ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 10.2 แห่งสัญญานี H ผู้ถือ
หน่วยทรัสต์สามารถโอนหน่วยทรัสต์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี H
(1)

วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ทีมีใบหน่วยทรัสต์
การโอนหน่วยทรัสต์ทีมีใบหน่วยทรัสต์ย่อมสมบูรณ์เมือผู้โอนได้ สลักหลัง
ใบหน่วยทรัสต์ โดยระบุชือผู้รับโอน และลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับ
โอน และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูรับโอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้
ยัน กองทรั ส ต์ ไ ด้ เ มื อทรั ส ตี ห รื อ บุค คลที ทรั ส ตี ม อบหมายให้ เ ป็ นนาย
ทะเบียนหน่วยทรั สต์ได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์
แล้ ว แต่ จ ะใช้ ยั น บุ ค คลภายนอกได้ เมื อทรั ส ตี หรื อ บุ ค คลที ทรั ส ตี
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มอบหมายให้ เป็ นนายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ลงทะเบี ย นการโอน
หน่วยทรัสต์แล้ ว ในการนี H หากทรั สตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็น
ว่าการโอนหน่วยทรัสต์นนไม่
ั H ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ ทรั สตีหรื อนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์แจ้ งแก่ผ้ ยู ืนคําร้ องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีได้ รับคําร้ อง
เพื อดํ าเนิน การแก้ ไ ข ในกรณี ทีผู้รับ โอนหน่ว ยทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะได้ ใ บ
หน่วยทรัสต์ใหม่ให้ ร้องขอต่อทรั สตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์โดยทํา
เป็ นหนังสือลงลายมือชือของผู้รับโอนหน่วยทรัสต์ และมีพยานอย่างน้ อย
หนึ ง (1) คนลงลายมื อ ชื อรั บ รองลายมื อ ชื อนันH พร้ อมทังH เวนคื น ใบ
หน่ ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม หรื อหลั ก ฐานอื นให้ แก่ ท รั สตี ห รื อนายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ ในการนี H หากทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่า การ
โอนหน่วยทรัสต์นนถู
ั H กต้ องตามกฎหมาย และตามสัญญานี H ให้ ทรัสตีหรื อ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ภายในเจ็ด (7)
วันนับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ และให้ ทรั สตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ออกใบหน่วยทรัสต์ให้ ใหม่ภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ
นันH ทังนี
H H ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตาม
ทีทรั สตี หรื อบุคคลทีทรั สตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
กําหนด
(2)

วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์
จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/
หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทังนี
H H ผู้โอนจะต้ อง
เสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี ) ตามที นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กําหนด

10.2 ข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีออกตามสัญญานี Hสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด
เว้ นแต่
(1)

การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั H นเหตุให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสญ
ั ชาติตา่ งด้ าวถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นกองทรั ส ต์ เ กิ น กว่ า ร้ อยละสี สิ บ เก้ า (49) ของจํ า นวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ัH
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H และ

(2)

การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั H นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคล
ใด ผู้จัดการกองทรั สต์ ทรั สตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
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ดังกล่าว (ถ้ ามีการถือหน่วยทรัสต์) เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
H
สต์
(3)

11 การลงทุน
ของ
กองทรัสต์

การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั H นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคล
ใด ผู้จัดการกองทรั สต์ ทรั สตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าว (ถ้ ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนด และเงือนไข
อืนๆ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ อง

การลงทุนของกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555
ตลอดจนประกาศ และคําสังทีเกี ยวข้ อง ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไป นโยบายการลงทุนมีดงั ต่อไปนี H
11.1 นโยบายการลงทุน และประเภททรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์จะลงทุน
11.1.1 การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก และอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริ มทรัพย์
หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์)
และทรั พย์ สินอัน เป็ นส่วนควบหรื อเครื องอุปกรณ์ ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดังกล่าว ซึงรวมถึงสิงปลูกสร้ าง และทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดิน และอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคาร และทรัพย์สินอืน
ทีเกียวข้ อง เกียวเนือง และจําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว ประเภททรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน ได้ แก่ อาคารสํานักงาน
อสังหาริ มทรัพย์อืนทีเกียวข้ องกับการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มธุรกิจพัฒนา
และให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สนิ อืนใดทีอาจส่งเสริ มการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี H
(1) กองทรั สต์ จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ เพือได้ มาซึงกรรมสิทธิc
หรื อสิทธิครอบครอง ทังนี
H H ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงสิทธิครอบครอง
ต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี H
เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. 3 ก.
เป็ นการได้ มาซึงสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออกตราสาร
แสดงกรรมสิทธิcหรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก.
(2) อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุน และได้ มาต้ องไม่อยูใ่ นบังคับแห่ง
ทรั พ ยสิ ท ธิ ห รื อมี ข้ อพิ พ าทใดๆ เว้ นแต่ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์
และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การ
อยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมีข้อพิพาทนันไม่
H กระทบต่อ
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การหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และ
เงื อนไขการได้ มาซึงอสัง หาริ ม ทรั พย์ นันH ยังเป็ นประโยชน์ แก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
(3) การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนนันH
ต้ อ งไม่มี ข้ อ ตกลงหรื อ ข้ อ ผูก พัน ใดๆ ที อาจมี ผ ลให้ ก องทรั ส ต์ ไ ม่
สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการ
จํ าหน่ า ย) เช่ น ข้ อต กลงที ให้ สิ ท ธิ แก่ คู่ ส ั ญ ญ าในการซื อH
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนด
ราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์มีหน้ าที
มากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสิ Hนสุดลง
(4) อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ คิดเป็ น
มู ล ค่ า รวมกั น ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละเจ็ ด สิ บ ห้ า (75) ของมู ล ค่ า
หน่ว ยทรั ส ต์ ที ขออนุญ าตเสนอขายรวมทังH จํ า นวนเงิ นกู้ยื ม ทังH นี H
กองทรั สต์ อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดย
มูลค่าของเงินลงทุนทีจะทําให้ ได้ มา และใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์
ให้ แล้ วเสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่เกินร้ อยละสิบ (10)
ของมูล ค่า ทรั พ ย์ สิน รวมของกองทรั ส ต์ (ภายหลัง การเสนอขาย
หน่วยทรัสต์) และต้ องแสดงได้ วา่ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือ
การพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอดของกองทรัสต์
ด้ วย
(5) อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนต้ องผ่านการประเมินมูลค่าตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกินหก (6) เดือนก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรั สต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้ อยสอง (2)
ราย และผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ตาม (ก) ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(6) อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ได้ มาต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ า
ร้ อยล้ าน (500,000,000) บาท ทังนี
H H ในกรณีทีจํานวนเงินทีจะได้ จาก
การระดมทุ น ผ่ า นการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ทีประสงค์จะลงทุน บริ ษัทฯ ต้ องแสดงได้ ว่ามีแหล่ง
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เงินทุนอืนเพียงพอทีจะทําให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
(7) ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงสิทธิครอบครองโดยการ
เช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ เช่าอาคาร หรื อ โรงเรื อน หรื อสิงปลูก
สร้ างทีผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิcตามโฉนดทีดินหรื อผู้มีสทิ ธิ
ครอบครองตามหนั ง สื อ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ต้ อ งจัด ให้ มี บ ริ ษั ท ประกัน ภัย เป็ นผู้รั บ ประกัน ความ
เสี ย หายที อาจเกิ ด ขึ นH จากการบอกเลิ ก สั ญ ญาของเจ้ าของ
อสังหาริ มทรั พย์ หรื อ ผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่า ว หากผู้จั ดการ
กองทรั สต์ มิไ ด้ จัด ให้ มีก ารรั บ ประกัน ความเสียหายเพือป้องกัน
ความเสียหายเช่นว่า ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องจัดให้ มีการเปิ ดเผย
ความเสียงให้ แก่ผ้ ลู งทุน/ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ ในแบบ
แสดงรายการข้ อมูลถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึ Hนกับผลประกอบการ
ของกองทรั สต์ หากเจ้ าของกรรมสิทธิc ตามโฉนดทีดินหรื อผู้มีสิท ธิ
ครอบครองตามหนัง สือ รั บรองการทํา ประโยชน์ บ อกเลิก สัญ ญา
ตลอดจนต้ องจัดให้ มีมาตรการอืนๆ เพือบรรเทาหรื อลดความเสียงที
อาจจะเกิดขึ Hนกับกองทรัสต์อนั เนืองมาจากการลงทุนเพือให้ ได้ มาซึง
สิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ทีผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ น
เจ้ าของกรรมสิทธิc เช่น จัดให้ มีการจัดทําข้ อตกลงกระทําการจาก
บุค คลที เกี ยวข้ อ งเพื อรั บ รองการปฏิ บัติ ต ามสัญ ญา และชดใช้
ค่าเสียหายให้ แก่กองทรัสต์ หรื อจัดให้ มีข้อสัญญาหรื อข้ อตกลงทีให้
สิ ท ธิ ก องทรั ส ต์ ส ามารถเข้ าไปแก้ ไขการผิ ด สัญ ญาโดยตรงกั บ
เจ้ าของกรรมสิทธิcได้ และเข้ าสวมสิทธิเป็ นผู้เช่าได้ โดยตรง เป็ นต้ น
(8) ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ ม าซึ งกรรมสิ ท ธิc ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และ
ผู้ จั ด การกองทรั สต์ ประสงค์ จ ะจั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรั พย์ ดังกล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้องกําหนดค่าเช่าทีเรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะ
ทีเป็ นธรรมเนี ยมทางค้ าปกติ เ สมื อ นเป็ นการทํ าธุ ร กรรมกับ คู่ค้ า
ทัวไปทีเป็ นบุคคลภายนอก
11.1.2 การลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก และอุปกรณ์โดยทางอ้ อม
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 11.1.1 แห่งสัญญานี H
ผ่านการถือหุ้นในบริ ษัททีจัดตังขึ
H Hน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินการใน
ลักษณะเดียวกันกับกองทรั สต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้ องเป็ นไปตาม
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หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
(1) กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า
(99) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
H
และไม่น้อยกว่าร้ อย
ละเก้ าสิบเก้ า (99) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
H
ษัทนันH
(2) แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกทีจะทําให้ ท รั สตี และผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ สามารถดู แ ล และควบคุม ให้ บริ ษั ท ดัง กล่ า วมี ก าร
ประกอบกิ จการเป็ นไปตามสัญญานี H และหลักเกณฑ์ ในประกาศ
ทจ. 49/2555 และประกาศอื นที เกี ยวข้ อ งตามที คณะกรรมการ
ก.ล.ต. กํ า หนดในทํ า นองเดี ย วกั บ กรณี ที กองทรั ส ต์ ล งทุ น ใน
ทรัพย์สนิ หลัก และอุปกรณ์โดยทางตรง
11.1.3 ข้ อจํากัดการลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สนิ อืนใดนอกเหนือจากประเภท
ทรัพย์สนิ ทีมีการระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี H
11.1.4 วิธีการได้ มา และจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก และอุปกรณ์
(1) การได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลัก และอุปกรณ์
ในการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักแต่ละครังH ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี H
•
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ตรวจสอบ และสอบทาน (การทํา Due Diligence)
ข้ อมูล และสัญญาต่างๆ ที เกี ยวข้ องกับทรั พย์ สิน
หลัก และอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในเรื องต่อไปนี H
-

สภาพของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น สภาพที ตังH
ทางเข้ าออก โอกาสในการจัดหารายได้ และ
ภาระผูกพันต่างๆ ของอสังหาริ มทรัพย์นนั H เป็ น
ต้ น

-

ข้ อมูลกฎหมายของอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุน
และความสามารถของคู่สญ
ั ญาในการเข้ าทํา
นิติกรรม ตลอดจนความครบถ้ วน ถูกต้ อง และ
บัง คับ ได้ ตามกฎหมายของเอกสารสิท ธิ ห รื อ
เอกสารสัญญาทีเกียวข้ อง

-

ในกรณี ที อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที จะลงทุ น อยู่ ใ น

หัวข้ อ
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ต่ า งประเทศ ต้ อ งตรวจสอบ และสอบทาน
ความสามารถของกองทรัสต์ในการได้ มา และ
ถื อ ครองอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามกฎหมายของ
ประเทศดังกล่า ว โดยต้ อ งจัด ให้ มี ค วามเห็ น
ของที ปรึ ก ษาทางกฎหมายที เชี ยวชาญใน
กฎหมายของประเทศนั นH ประกอบการ
ตรวจสอบ และสอบทานด้ วย
-

ข้ อมูล ด้ านการเงิ นของอสัง หาริ ม ทรั พย์ และ
ค ว า ม เ ห ม า ะ สม อื น ๆ ใ น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริ มทรัพย์นนั H
โดยในกรณีทีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบุคคลทีเกียวโยง
กั น กั บ ผู้ จั ด ก า ร ก อ ง ท รั ส ต์ ผู้ จั ด ก า ร
กองทรั สต์ จะจัดให้ มีทีปรึ กษาทางการเงินให้
ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
ด้ วย
ทังH นี H การตรวจสอบ และสอบทานทรั พ ย์ สิ น
หลัก และอุ ป กรณ์ เ ป็ นไปเพื อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน และการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง

•

ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลั ก อย่ า งน้ อยตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 14.1 แห่งสัญญานี H

•

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ จ ะลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการเช่าช่วง จะจัด
ให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยา
ความเสียหายทีอาจเกิดขึ Hนจากการผิดสัญญาเช่า
หรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

การได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิ น หลัก เพิ มเติ ม ให้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี H
•

ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะ
ดังต่อไปนี H
-
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เป็ นไปตามสัญญานี H และกฎหมายทีเกียวข้ อง
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•

-

เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์

-

สมเหตุสมผล และใช้ ราคาทีเป็ นธรรม

-

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจาก
กองทรัสต์ (ถ้ ามี) อยู่ในอัตราทีเป็ นธรรม และ
เหมาะสม

-

ผู้ ที มี ส่ ว นได้ เสี ย เป็ นพิ เ ศษในการเข้ าทํ า
ธุร กรรมไม่มีส่ว นร่ ว มในการตัดสิน ใจเข้ า ทํ า
ธุรกรรมนันH

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ต้ องผ่านการดําเนินการ
ดังต่อไปนี H
-

ได้ รับความเห็นชอบจากทรั สตีว่าเป็ นธุรกรรม
ที เป็ นไปตา มสั ญ ญานี H แ ละกฎหมาย ที
เกียวข้ องแล้ ว

-

ในกรณี ที เป็ นการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน หลัก ที มี
มู ล ค่ า ตั งH แต่ ร้ อยละสิ บ (10) ของมู ล ค่ า
ทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ ขึนH ไป ต้ องได้ รั บ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ (Board
of
Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ ด้วย

-

ในกรณี ที เป็ นการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน หลัก ที มี
มูล ค่า ตังH แต่ร้ อยละสามสิบ (30) ของมูล ค่ า
ทรั พย์ สินรวมของกองทรั สต์ ขึนH ไป ต้ องได้ รั บ
มติของผู้ถือหน่วยทรั ส ต์ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี (3 ใน 4) ของจํ านวนเสียง
ทังหมดของผู
H
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม และ
มีสทิ ธิออกเสียง
ทังนี
H H การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อนี H
จะคํ า นวณตามมูล ค่า การได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิน
ทังหมดของแต่
H
ละโครงการทีทําให้ กองทรั สต์
พร้ อมจะหารายได้ ซึ งรวมถึ ง ทรั พ ย์ สิ น ที
เกียวเนืองกับโครงการนันด้
H วย

•
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ขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
และทรัสตีมีหน้ าทีดังต่อไปนี H
-

หน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ ในการจัดมีให้
เอกสารขอความเห็ น ชอบหรื อ หนัง สื อ เชิ ญ
ประชุม แล้ วแต่กรณี แสดงความเห็นของตน
เกียวกับลักษณะธุรกรรมการได้ มาซึงทรัพย์สิน
หลัก เพิ มเติ ม พร้ อมทั งH เหตุ ผ ล และข้ อมู ล
ประกอบทีชัดเจน

-

หน้ า ทีของทรั สตี ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพือให้ ความเห็นเกียวกับลักษณะ
ของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตามสัญญานี H
และกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

(2) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก และอุปกรณ์
การจํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิ น หลั ก ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อง
ดําเนินการดังต่อไปนี H
ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จดั ให้
มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามข้ อ 11.1 แห่งสัญญานี H
การจํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิ น หลั ก ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี H
•

การจําหน่ายไปจะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระ
ของรายการตามทีกําหนดในข้ อ 11.1.4 (1) (ข) แห่ง
สัญญานี Hโดยอนุโลม และมีกระบวนการขอความ
เห็ น ชอบจากทรั สตี ห รื อการขอมติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 11.1.4 (1) (ข)
แห่งสัญญานี H โดยอนุโลม

•

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี H
นอกจากจะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดในเรื องการ
จําหน่ายไปซึงทรั พย์ สินหลักทีระบุไว้ ในวรรคก่อน
ยังต้ องเป็ นกรณีทีเป็ นเหตุจําเป็ น และสมควร โดย
ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ (Board of
Directors) ของผู้จัดการกองทรัสต์ ด้วย
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-

การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักก่อนครบหนึง (1) ปี
นับแต่วนั ทีกองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักนันH

-

การจําหน่ายทรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์ได้ มาซึง
กรรมสิทธิให้ แก่เจ้ าของเดิม

11.2 นโยบายการลงทุนทรัพย์สินประเภทอืนของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทุน
ในทรัพย์สนิ หลัก
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้
ซึงทรัพย์สนิ อืนดังต่อไปนี H
11.2.1 ประเภทของทรั พ ย์ สิ น อื นที กองทรั ส ต์ มี น โยบายจะลงทุน หรื อ มี ไ ว้ มี
ดังต่อไปนี H
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัวy เงินคลัง
(3) พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ ทีรัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
H Hนเป็ นผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผู้คํ Hาประกันต้ นเงิน
และดอกเบี Hยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงือนไข
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
(5) บัตรเงินฝากทีธนาคารหรื อบริ ษัทเงินทุนเป็ นผู้ออก โดยไม่มีลกั ษณะ
ของสัญญาซื Hอขายล่วงหน้ าแฝง
(6) ตัวy แลกเงินหรื อตัวy สัญญาใช้ เงิน ทีธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คํ Hาประกัน โดย
ไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื Hอขายล่วงหน้ าแฝง
โดยการรั บ รอง รั บ อาวัล หรื อ คํ าH ประกัน แล้ ว แต่ก รณี ตามข้ อ
11.2.1 (6) นี H ต้ องเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํ
H านวน หรื อ
คํ Hาประกันต้ นเงิน และดอกเบี Hยเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงือนไข
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื Hอหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมตราสารแห่งหนี H หรื อกองทุนรวมอืนทีมีนโยบายการลงทุนใน
ตราสารแห่งหนี Hหรื อเงิ นฝาก ทังนี
H H ในกรณีทีเป็ นหน่วยลงทุนของ
ต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี H
เป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีอยู่ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของหน่ว ยงานกํ ากับ ดูแลด้ านหลัก ทรั พย์ และตลาดซือH ขาย
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หลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมต่างประเทศทีมีการซื Hอขายในตลาดซื Hอขายหลักทรัพย์ที
เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
กองทุนรวมต่างประเทศนันมี
H นโยบายการลงทุนในทรัพย์สนิ ประเภท
และชนิดเดียวกับทรั พย์สินทีกองทรั สต์ สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้
และกองทุนรวมต่างประเทศนันจั
H ดตังขึ
H Hนเพือผู้ลงทุนทัวไป
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์อืน ทังนี
H H เฉพาะทีจัดตังขึ
H Hนตามกฎหมายไทย
(9) ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจัดตังตามกฎหมาย
H
ต่างประเทศ ไม่วา่ กองทรัสต์นนจะจั
ั H ดตังในรู
H ปบริ ษัท กองทรัสต์ หรื อ
รูปแบบอืนใด ทังนี
H H ต้ องมีลกั ษณะดังต่อไปนี H
Real Estate Investment Trust นันจั
H ดตังขึ
H Hนสําหรับผู้ลงทุนทัวไป
และอยู่ ภ ายใต้ การกํ า กับ ดูแ ลของหน่ ว ยงานที กํ า กับ ดู แ ลด้ า น
หลักทรั พย์ และตลาดซือH ขายหลักทรั พ ย์ ทีเป็ นสมาชิ กสามัญของ
International Organization of Securities Commissions
(IOSCO)
มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของ
บริ ษัททีมีรายชืออยูใ่ นหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซื Hอขาย
หลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges
(WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัททีมีลกั ษณะธุรกิจเทียบเคียงได้ กบั
หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
มีการซือH ขายในตลาดซื Hอขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ World
Federation of Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื Hอคืนโดยผู้ออก
ตราสาร
(10) สัญญาซื Hอขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีทีทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์
เพือป้องกันความเสียงของกองทรัสต์
11.2.2 อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอืนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
ประกาศเกียวกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัวไปที
ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
โดยอนุโลม
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11.2.3 ในกรณี ที ลูก หนี ตH ามตราสารที กองทรั ส ต์ ล งทุน ผิ ด นัด ชํ า ระหนี H หรื อ มี
พฤติ ก ารณ์ ว่ า จะไม่ ส ามารถชํ า ระหนี ไH ด้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื องเดียวกันทีกําหนดไว้ สําหรับกองทุนรวม
ทัวไปทีออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม
11.3 กองทรัสต์อาจลงทุนในหุ้นของนิติบคุ คลซึงเป็ นผู้เช่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ได้ เมือเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี H
11.3.1 สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์
11.3.2 เป็ นการลงทุน ในหุ้ นที ให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษเพื อประโยชน์ ใ นการอนุมัติ ก าร
ดําเนินงานบางประการของนิติบคุ คล (Golden Share) ตามทีได้ กําหนด
ไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนันไม่
H เกินหนึง (1) หุ้น

12 การจัดหา
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี H
ผลประโยชน์
12.1 กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลัก ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่า
ของ
ช่ ว ง การให้ ใ ช้ พื นH ที ในลัก ษณะคล้ า ยคลึง กัน กับ การให้ เ ช่ า การให้ บ ริ ก ารที
กองทรัสต์
เกี ยวข้ องกับ การเช่า หรื อทรั พย์ สิน ทีให้ เ ช่า ห้ ามมิให้ กองทรั ส ต์ ดํ าเนิน การใน
ลักษณะใดทีเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ น
ผู้ประกอบธุรกิจโรมแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น
12.2 ในกรณีทีกองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนั H
ไปประกอบธุรกิจทีกองทรัสต์ไม่สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อ
ธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น จะต้ องมีข้อตกลงทีกําหนดค่าเช่าส่วนใหญ่เป็ นจํานวน
ทีแน่นอนไว้ ล่วงหน้ า และหากจะมีส่วนทีอ้ างอิ งกับผลประกอบการของผู้เช่ า
จํานวนเงินค่าเช่าสูงสุดทีอ้ างอิงกับผลประกอบการนันH จะไม่เกินกว่าร้ อยละห้ า
สิบ (50) ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้ แน่นอนล่วงหน้ า
12.3 ห้ ามมิให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ แก่บุคคลทีมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ัH
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบ
ด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครังH กองทรัสต์ต้องจัดให้ มีข้อตกลงเพือให้
กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้เช่านําอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้
ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
12.4 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดูแลรั กษาทรัพย์สินหลักให้ อยู่ในสภาพดีพร้ อมต่อการ
จัดหารายได้ โดยผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีจัดให้ มีการประกันภัยในวงเงิ น
ทีทรั สตีเห็นว่าเพียงพอ และเหมาะสมทีทําให้ ทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนกลับ
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สภาพเดิม เพือให้ กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ เหมือนเดิม และได้ รับ
ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิมตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก
โดยการประกันภัยดังกล่าวจะต้ องครอบคลุมถึงการประกันวินาศภัยทีอาจเกิด
ขึ Hนกับอสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินประกันภัยซึงไม่น้อยกว่าจํานวนต้ นทุนทดแทน
หรื อต้ นทุนเปลียนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับ
ผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้ รับความเสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อจากการ
ดําเนินการในอสังหาริ มทรั พย์ ในวงเงิ นทีเพียงพอ และเหมาะสม ทังH นี H ในการ
พิจารณาการวงเงินประกันภัยข้ างต้ นทีจัดทําโดยผู้จัดการกองทรั สต์ ทรั สตีจะ
ไม่ปฏิเสธการจัดทําประกันภัย และวงเงินประกันภัยดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร
12.5 ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ไ ด้ มาซึ งกรรมสิ ท ธิc ใ นอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้
เช่าแก่เจ้ าของเดิม ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องกําหนดค่าเช่าทีเรี ยกเก็บจากเจ้ า
ของเดิมในลักษณะทีเป็ นธรรมเนียมทางการค้ าปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรม
กับคูค่ ้ าทัวไปทีเป็ นบุคคลภายนอก
12.6 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ อ ย่า งน้ อ ยร้ อยละ 75 ของรายได้
ทังH หมดของกองทรั ส ต์ เ กิ ด จากการจัด หาประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรัสต์ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี แรก และประจําปี สุดท้ ายของปี ทีสิ Hนสุดสัญญานี H

13 การกู้ยมื เงิน
และก่ อภาระ
ผูกพันของ
กองทรัสต์

13.1 กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี H
13.1.1 กู้ยืมเงินเพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิ การเช่าซึงเป็ นทรัพย์สิน
หลักเพิมเติม
13.1.2 กู้ยืมเงินเพือนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
13.1.3 กู้ยืมเงินเพือนํามาใช้ เพือการดูแล ซ่อมบํารุ งรักษา พัฒนาหรื อปรับปรุ ง
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรื อ ตกแต่ง และจัดแบ่งพื Hนทีใช้ สอยหรื อพื Hนทีให้
เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มี
สิทธิ การเช่าให้ อยู่ในสภาพดี และพร้ อมนําไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อ
สอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป
13.1.4 กู้ยืมเงินเพือต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ น
ของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่า เพือประโยชน์ในการจัดหา
ผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อ สอดคล้ อ งกับ สภาพตลาดหรื อ ความ
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ต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป
13.1.5 กู้ยืมเงินเพือชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
13.1.6 เหตุจําเป็ นอืนใดตามทีผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นสมควร เพือบริ หารจัดการ
กองทรัสต์ และเป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
13.2 กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี H
13.2.1 การขอสินเชือจากสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน บริ ษัท
เครดิ ตฟองซิเ อร์ บริ ษั ท ประกันภัย หรื อ บุคคลอื นใดที อาจสามารถให้
สินเชื อแก่กองทรั สต์ ได้ ทังH นี H โดยไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ คําสังใด
หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเกียวข้ องทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
13.2.2 การออกตราสารหรื อหลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ หรื อเข้ าทํา
สัญ ญากู้ห รื อสัญ ญาอื นใดที มี ล ัก ษณะเป็ นการกู้ยื ม กับ บุคคลหรื อ นิ ติ
บุคคลอืนทีสามารถให้ ก้ ูยืมได้ โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ คําสังใด
หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเกียวข้ องทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
13.3 สัด ส่ว นการกู้ยื ม เงิ น ของกองทรั ส ต์ ต้ อ งไม่เ กิ น อัต ราส่ว นอย่ า งใดอย่า งหนึ ง
ดังต่อไปนี H เว้ นแต่การเกินอัตราส่วนดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม
13.3.1 ร้ อยละสามสิบห้ า ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (35)
13.3.2 ร้ อยละหกสิ บ (60) ของมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน รวมของกองทรั ส ต์ ในกรณี ที#
กองทรั ส ต์ มี อั น ดั บ ความน่ า เชื# อ ถื อ อยู่ ใ นอัน ดั บ ที# ส ามารถลงทุ น ได้
(Investment Grade) ซึ#งเป็ นอันดับความน่าเชื#อถือครัง> ล่าสุดที#ได้ รับการ
จัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื#อถือที#ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกินหนึง# (1) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินตามข้ อนี H ให้ หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรื อหลักทรัพย์
หรื อเข้ าทําสัญญา ไม่วา่ ในรูปแบบใด ทีมีความมุง่ หมายหรื อเนื Hอหาสาระทีแท้ จริ ง
(Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน
13.4 การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีจําเป็ น
และเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี H
13.4.1 การก่ อ ภาระผูก พัน ซึงเกี ยวเนื องกับ การทํ า ข้ อ ตกลงหลัก ที กองทรั ส ต์
สามารถกระทําได้ ตามข้ อกําหนดในประกาศ ทจ 2555/49 .เช่น การนํา
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตามสัญญานี H
13.4.2 การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์ หรื อเป็ นเรื องปกติใน
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การทําธุรกรรมประเภทนันH
13.5 วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพัน
กองทรั ส ต์ จ ะกู้ยื ม เงิ น หรื อ ก่ อ ภาระผูก พัน ได้ โ ดยคํ า นึง ถึ ง ประโยชน์ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ เป็ นสําคัญ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงิ นหรื อการก่อ
ภาระผูกพัน ดังต่อไปนี H
13.5.1 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะพิจารณาถึงความจําเป็ น และความเหมาะสมใน
การกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ก่ อ ภาระผู ก พัน เหนื อ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ และ
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการกู้ยืมเงิ นหรื อก่อภาระผูกพัน
จากนันนํ
H าเสนอต่อทรัสตีเพือพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีไป
13.5.2 ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทําสัญญาเพือกู้ยืมเงินหรื อ
ก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
13.5.3 กรณีทีกองทรัสต์ ต้องนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ ไปเป็ นหลักประกันการ
กู้ยืมเงินอันเป็ นการก่อภาระผูกพันใหม่เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ การ
ให้ หลัก ประกั น ดัง กล่า วกองทรั ส ต์ ต้ อ งได้ รั บ อนุ มัติ โ ดยมติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
ทังนี
H H กองทรัสต์ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็ น
กรณีการให้ หลักประกันทีมีอยู่แล้ วหรื อการเพิมวงเงินหลักประกันให้ แก่
ผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนี Hรายเดิมจากหลักประกันทีมีอยู่แล้ วตามทีได้ ระบุไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อหนังสือชี Hชวน หรื อ
กรณี ทีผู้ให้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนีรH ายเดิมโอนสิทธิ เรี ยกร้ องตามสัญญากู้ยืมเงิ น
และหรื อ หลักประกันทีมีอยู่แล้ วแต่เดิมให้ แก่ผ้ ูรับโอนสิทธิ เรี ยกร้ องซึง/
เป็ นผู้ให้ ก้ หู รื อเจ้ าหนี Hรายใหม่
13.5.4 กรณี ที กองทรั ส ต์ ก้ ู ยื ม เงิ น เพื อการดูแ ล ซ่อ ม บํ า รุ ง รั ก ษา พัฒ นาหรื อ
ปรั บปรุ งทรั พย์ สินของกองทรั สต์ หรื อ ตกแต่ง และจัดแบ่งพืนH ทีใช้ สอย
หรื อพื Hนทีให้ เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที
กองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ตามข้ อ 13.1.3 หรื อต่อเติม หรื อก่อสร้ างอาคาร
เพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์ หรื อทีกองทรัสต์มีสิทธิ
การเช่ า เพื อประโยชน์ ในการจัด หาผลประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ต ามข้
13.1.4 ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่ตาม
สัญญาเช่าด้ วย
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13.6 การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน หรื อเข้ าทําสัญญา
ทีมีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และ/หรื อ ทํา
ธุ ร กรรมที เกี ยวข้ อ งกับ บุค คลที เกี ยวโยงกัน ของทรั ส ตี ไ ด้ ต ามหลัก เกณฑ์ ที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด และคํ า สั งที เกี ยวข้ องอื นใดที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

14 การประเมิน
มูลค่ า
ทรัพย์ สิน

14.1 การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
14.1.1 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ าที แต่ ง ตังH ผู้ป ระเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น โดยผู้
ประเมิ น มูล ค่า ทรั พ ย์ สิน นันH ต้ อ งเป็ นบุค คลที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวกับการให้ ความ
เห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
14.1.2 การประเมิ น มูล ค่ า ต้ อ งไม่ ก ระทํ า โดยผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิน ราย
เดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2) ครังH
14.1.3 ในกรณีดงั ต่อไปนี H ต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบ
เอกสารสิทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1) เมื อกองทรั ส ต์ จะได้ ม าหรื อ จํ า หน่า ยไปซึงทรั พ ย์ สิน หลัก โดยให้
ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลาไม่เกินหนึง ปี (1)
(2) เมื อครบกํ า หนดสอง (2) ปี นับ แต่วัน ที มี ก ารประเมิ น มูล ค่ า เต็ ม
รูปแบบครังH ล่าสุด
(3) เมือปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่ อ การด้ อยค่ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ ล งทุ น อย่ า งมี
นัยสําคัญ
(4) เมือทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ
14.1.4 มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึง ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมิน (1)
ล่าสุดมูลค่าเต็มรูปแบบครังH
14.2

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
14.2.1 หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะเป็ นผู้จัดทํา และส่งรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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ของกองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตร
มาส ซึงผ่านการรับรองจากทรั สตีแล้ วต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสีสิบ
ห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนันH
นอกจากนี H ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจัดทํา และส่งรายงานทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทรั ส ต์ และมูลค่า หน่วยทรั สต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ล ะ
เดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละเดือน เว้ นแต่หากวันทําการสุดท้ ายของเดือนใดเป็ นวันสิ Hนไตรมาส
ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ จ ะจัด ทํ า และส่ง รายงานทรั พ ย์ สิน สุท ธิ ดัง กล่า ว
ให้ ทรั สตีตรวจสอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ทําการสุดท้ ายของ
เดือนนันH
ทังนี
H H การคํานวณ และรายงานมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ ของกองทรั สต์ และ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
(1) ให้ ใช้ ราคาดังต่อไปนี H ในการคํ านวณมูลค่าทรั พย์ สินทีกองทรั ส ต์
ลงทุน
ราคาทีได้ จากการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่า
ครังH ล่าสุด แล้ วแต่กรณี เว้ นแต่ในกรณีทีเป็ นการคํานวณมูลค่าใน
ช่วงเวลาตังแต่
H การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักจนถึงวันก่อนวันสอบทาน
การประเมินมูลค่าครังH แรก ให้ ใช้ ราคาทีได้ มาซึงทรั พย์สินหลักใน
การคํานวณ
การประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรค
หนึงต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
H สต์ด้วย
ราคาทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีสมาคมบริ ษัทจัดการ
ลงทุนกําหนด ในกรณีทีเป็ นทรัพย์สนิ อืนนอกจาก (ก)
(2) ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี H
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และใช้ ผลลัพธ์ เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง
(2) ตําแหน่ง และปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล
คํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ า (5) ตําแหน่ง และ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ ผลลัพธ์ เป็ นตัวเลขทศนิยมสี
(4) ตําแหน่ง และตัดทศนิยมตําแหน่งทีห้ า (5) ทิ Hง
ในกรณีทีมีเศษเหลือจากการปั ดเศษตามวรรคหนึง ให้ นําเศษนันH
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รวมคํานวณเข้ าเป็ นทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม:
สํ า หรั บ วิ ธี ก ารคํ า นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ และมู ล ค่ า หน่ ว ยทรั ส ต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ 14.2 นี H เว้ นแต่กรณีที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย
ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/
หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนันH
ทังH นี H การคํ า นวณมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุ ท ธิ และมู ล ค่ า
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีผู้จัดการกองทรัสต์ ประกาศเป็ นการคํานวณ
โดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการสอบทานการประเมินค่า
ครังH ล่าสุดเป็ นฐานในการกําหนดมูลค่าทรัพย์สินหลัก (อสังหาริ มทรัพย์)
ของกองทรัสต์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจะซื Hอขายได้ จริ งของ
ทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว

15 การทํา
การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับ
ธุรกรรม
ผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และเงือนไขดังต่อไปนี H
ระหว่ าง
15.1 ด้ า นสาระของรายการ ต้ องเป็ นธุ รกรรมที เข้ า ลัก ษณะตามที กํ า หนดไว้ ใ นข้ อ
กองทรัสต์
11.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานี H
กับผู้จัดการ
กองทรัสต์
15.2 ด้ านระบบในการอนุ มั ติ การทํ า ธุ ร กรรมระหว่ า งกองทรั ส ต์ กั บ ผู้ จั ด การ
หรือบุคคลที
กองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ อืน นอกจากทีได้
เกียวโยงกัน
แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี Hชวน ให้
กับผู้จัดการ
ดําเนินการเกียวกับการขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี H
กองทรัสต์
15.2.1 ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญานี H และ
กฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
15.2.2 ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่าหนึงล้ าน (1,000,000) บาท หรื อ
ตังH แต่ ร้ อยละศู น ย์ จุ ด ศู น ย์ ส าม (0.03) ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข อง
กองทรั ส ต์ ขึ นH ไป แล้ วแต่ มู ล ค่ า ใดจะสู ง กว่ า ต้ องได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
15.2.3 ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่
H ยีสิบล้ าน (20,000,000) บาทขึ Hนไป
หรื อเกินร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่
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น้ อยกว่าสามในสี (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
H
้ ถือหน่วยทรัสต์
ทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีทีธุรกรรมในข้ อนี Hเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก
การคํา นวณมูล ค่าจะคํ านวณตามมูล ค่า การได้ ม าหรื อ จํ าหน่า ยไปซึง
ทรั พย์ สินทังหมดของแต่
H
ละโครงการทีทําให้ โครงการนันH ๆ พร้ อมจะหา
รายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สนิ ทีเกียวเนืองกับโครงการนันด้
H วย
15.3 เว้ นแต่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลที
เกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ทีได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และหนังสือชี Hชวน กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรั สตี
หรื อการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 11.1.4 (1)
(ข) แห่งสัญญานี Hโดยอนุโลม และในกรณีทีเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หนัง สื อ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ดัง กล่า วต้ อ งมี ค วามเห็ น ของที ปรึ ก ษา
ทางการเงินอิสระเพือประกอบการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

16 การทํา
ธุรกรรมที
เป็ นการ
ขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ระหว่ าง
กองทรัสต์
กับ ทรัสตี

16.1 ในการจัดการกองทรั ส ต์ ห้ ามมิให้ ท รั สตีกระทํ าการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทํานันจะเป็
H
นไปเพือประโยชน์ของทรั สตี
เองหรื อ ประโยชน์ ของผู้อื น เว้ น แต่เ ป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ า ที
เป็ นทรั สตี หรื อทรั สตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรั สต์ในลักษณะทีเป็ น
ธรรม และได้ เ ปิ ดเผยข้ อ มูล ที เกี ยวข้ อ งให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ท ราบก่ อ นอย่ า ง
เพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน
แต่อย่างใด การเปิ ดเผยข้ อมูล และการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
16.2 เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเป็ นอย่าง
อืน การเปิ ดเผยข้ อมูลในลักษณะดังต่อไปนี H ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่าง
เพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุน ก่อนการเข้ าทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ ง
กับประโยชน์ของกองทรัสต์
16.2.1 เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัวถึง
16.2.2 มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสมเหตุสมผล ซึงต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี
วัน (14)
16.2.3 มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านที
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ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี (14) วัน เว้ นแต่ใน
กรณี ทีมีการขอมติผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เพือเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว ให้ การ
คัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั H
16.3 ในกรณี ที ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ แ สดงการคัด ค้ า นอย่า งชัด เจนตามวิ ธี ก ารที มี ก าร
เปิ ดเผยตามข้ อ 16.2.3 ในจํานวนเกินกว่าหนึงในสี (1/4) ของจํานวนหน่วยทรัสต์
ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
H
ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอมให้ มีการทําธุรกรรมทีเป็ น
การขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

17 การเปิ ดเผย
ข้ อมูลของ
กองทรัสต์

17.1 ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที และความรั บผิดชอบในการจัดทํา และเปิ ดเผย
ข้ อมูลของกองทรั สต์ ต่อ สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรั พย์ ทรั สตี และผู้ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ซึงรวมถึ ง การจัด ส่ง รายงานประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์ และทรัสตี พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี
17.2 ในการปฏิบตั ิหน้ าที และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรั สต์ ในการจัดทํา
และเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตามสัญญานี H หากผู้จัดการกองทรั สต์ ปฏิบตั ิ
หน้ าทีบกพร่อง หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที โดยการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศทีเกียวข้ องกําหนด หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
อันเป็ นเท็จ ปกปิ ดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ อความทีอาจทําให้ สําคัญ
ผิดเกียวกับการดําเนินงานหรื อฐานะการเงิ นของกองทรัสต์ จนเป็ นเหตุให้ เกิ ด
ความรับผิดตามกฎหมายต่อกองทรัสต์หรื อเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
ในค่าปรั บหรื อความเสียหายใดๆ ทีเกิ ดขึ Hนแก่หน่วยงานหรื อบุคคลทีเกียวข้ อง
ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีรับผิดชอบในการชดใช้ ค่าปรับหรื อความเสียหาย
ดัง กล่า วต่อ กองทรั ส ต์ หรื อ ต่อหน่ว ยงานหรื อบุค คลทีเกี ยวข้ อ งที ได้ รั บ ความ
เสียหายโดยตรง แล้ วแต่กรณี
17.3 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งมี ห น้ า ที จัด ทํ า และจัด ส่ง งบการเงิ น และรายงาน
เกียวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
และทรัสตี โดยให้ เป็ นไปตามรายละเอียดรายการ และระยะเวลา ดังต่อไปนี H
17.3.1 งบการเงิ น รายไตรมาสที ผู้ สอบบั ญ ชี ไ ด้ สอบทานแล้ ว ให้ ส่ ง ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ าย
ของแต่ละไตรมาส ทังนี
H H ยกเว้ นงบการเงินรายไตรมาสสี หากผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ เ ลือ กที จะส่ง งบการเงิ น ประจํ า รอบปี บัญ ชี ที ผู้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบ และแสดงความเห็น แล้ ว ภายในสอง (2) เดือ นนับแต่วัน
สิ Hนสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า
ก่ อ นการดํ า เนิ น การภายในสามสิ บ (30) วัน นับ แต่ วัน ที สินH สุด รอบ
ส่วนที 2 หน้ า 232

หัวข้ อ

รายละเอียด
ระยะเวลาบัญชีนนั H
17.3.2 งบการเงิ น ประจํ า รอบปี บัญ ชี ที ผู้ส อบบัญ ชี ต รวจสอบ และแสดง
ความเห็นแล้ วให้ ส่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรั สตี ภายในสอง (2)
เดือน นับแต่วนั สิ Hนสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทังนี
H H ยกเว้ นกรณีทีผู้จดั การ
กองทรัสต์เลือกทีจะส่งงบการเงินรายไตรมาสสี ภายในสีสิบห้ า (45) วัน
นับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสี ให้ ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงิ น
ประจํ า รอบปี บัญ ชี ข ยายเป็ นสาม (3) เดื อ นนับ แต่ วัน สิ นH สุด รอบ
ระยะเวลาบัญชี
17.3.3 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ให้ สง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี
ภายในสาม (3) เดือนนับแต่วนั สิ Hนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
17.3.4 รายงานประจําปี และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี ให้ ส่งสําเนาต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ไม่ช้ากว่าวันทีส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ แต่ไม่
เกินสี (4) เดือนนับแต่วนั สิ Hนสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทังH นี H ในการจัด ทํ า และเปิ ดเผยข้ อมูล ในงบการเงิ นของกองทรั สต์ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดสําหรับการทํา
ธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี H ในการนําส่งงบการเงินรายไตรมาส
ทีผู้สอบบัญชี ได้ สอบทานแล้ ว และงบการเงิ นประจํ างวดรอบปี บัญชี ที
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และแสดงความเห็นแล้ วตามข้ อ 17.3.1 และ ข้ อ
17.3.2 นันH ผู้จัดการกองทรั สต์ จะเลือกนําส่งตามรายละเอียดทีกําหนด
ไว้ โดยคํานึงถึงความสอดคล้ องของรูปแบบในการนําส่งเพือให้ เป็ นรูปแบบ
เดียวกันอย่างสมําเสมอ
17.4 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลดเงินทุนชําระแล้ ว ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายงานมูล
ค่า ที ตราไว้ ข องหน่ว ยทรั ส ต์ ภ ายหลัง จากการลดทุน ชํ า ระแล้ ว ต่อ สํา นัก งาน
ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั ทีดําเนินการลดทุนแล้ วเสร็ จ
17.5 ให้ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ จัด ทํ า และส่ง รายงานการได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ ง
อสังหาริ มทรั พย์ ของกองทรั สต์ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรั สตีภายในสิบห้ า
(15) วันนับแต่วัน ทีได้ มาหรื อ จํ าหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรั พย์ นันH โดยรายงาน
ดังกล่าวต้ องมีสาระสําคัญอย่างน้ อยดังต่อไปนี H
17.5.1 รายละเอี ย ดของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึงต้ อ งระบุส าระสํ า คัญ อย่ า งน้ อ ย
เกียวกับชือ ทีตังH ประเภทการใช้ งาน ขนาดพื Hนที และภาระผูกพันต่างๆ
17.5.2 วันที และราคาทีได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังชื
H อผู้ขาย ผู้ให้ เช่า ผู้โอน
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สิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สทิ ธิในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
17.5.3 วันที และราคาทีจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทังชื
H อผู้ซื Hอ ผู้
เช่า หรื อผู้รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
17.5.4 วันที ราคา และวิธีการประเมินมูลค่าทีได้ จากรายงานการประเมินมูลค่า
ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมทังชื
H อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
17.5.5 ในกรณีทีเป็ นการจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ หากราคาทีจําหน่ายตํา
กว่าราคาประเมินสูงสุดทีผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ จดั ทําขึ Hนล่วงหน้ า
ก่อนการจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึง (1) ปี เกินกว่า
ร้ อยละห้ า (5) ให้ แสดงข้ อเท็จจริ ง และเหตุผลของการจําหน่ายในราคา
ดังกล่าวไว้ ด้วย
17.5.6 ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ หากราคาทีได้ มาสูงกว่าราคา
ประเมินตําสุดทีผู้ประเมินมูลค่าทรั พย์สินได้ จัดทําขึ Hนล่วงหน้ าก่อนการ
ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึง (1) ปี เกินกว่าร้ อยละห้ า (5)
ให้ แสดงข้ อเท็จจริ ง และเหตุผลของการได้ มาในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย
17.6 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ให้
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จัด ทํ า รายงานความคื บ หน้ า ของการก่ อ สร้ างทุ ก รอบ
ระยะเวลาหก (6) เดือนนับแต่วนั ทีมีการลงทุนในทรัพย์สินนันH และส่งรายงาน
ดัง กล่า วต่อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. และทรั ส ตี ภ ายในสามสิบ (30) วัน นับ แต่วัน
สุดท้ ายของรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนันH โดยการรายงานความคืบหน้ าของ
การก่อสร้ างนี H ต้ องมีรายละเอียดข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี H
17.6.1 ข้ อมูลความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
17.6.2 ในกรณี ทีการก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ให้ ระบุแนวทางแก้ ไข
และผลกระทบทีกองทรัสต์ได้ รับหรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
เมืออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และพร้ อมจะนําไปจัดหา
ผลประโยชน์ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จดั ทํา และส่งรายงานความคืบหน้ า
ของการก่อสร้ างโดยระบุข้อมูลเกียวกับการดําเนินการก่อสร้ างทีแล้ วเสร็ จ
เช่น วันทีก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เป็ นต้ น และส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ และพร้ อมจะ
นําไปจัดหาผลประโยชน์
17.7 เมื อเกิ ด เหตุก ารณ์ ดัง ต่อ ไปนี H ให้ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายงานต่อ สํา นัก งาน
ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้ า
ส่วนที 2 หน้ า 234

หัวข้ อ

รายละเอียด
17.7.1 เหตุการณ์ทีอาจส่งผลกระทบให้ ต้องเลิกกองทรัสต์
17.7.2 เหตุก ารณ์ ที สัญ ญานี กH ํ า หนดให้ เ ป็ นเหตุแ ห่ ง การเลิ ก กองทรั ส ต์ หรื อ
เหตุการณ์อืนทีทําให้ ทราบกําหนดการเลิกกองทรัสต์ลว่ งหน้ า
17.8 นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีกําหนดข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีทีมีประกาศ หรื อ
คําสังใดของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรั สต์ มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนําส่งสารสนเทศใดอันเกียวกับการ
บริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์ และการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ ปฏิบตั ิตามประกาศ หรื อคําสังดังกล่าวด้ วย

18 การจ่ าย
ประโยชน์
ตอบแทนแก่
ผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์

18.1 ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่า
ร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกําไรสุทธิ ทีปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์
ตอบแทนทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั H งเป็ น ประโยชน์ตอบแทนสําหรับ
รอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล
(Interim Distribution) (หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทังนี
H H ผู้จัดการกองทรั สต์ จะ
จ่ายประโยชน์ ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ไม่เกินสี (4) ครั งH ต่อรอบปี บัญชี
เว้ นแต่กรณีทีกองทรัสต์มีการเพิมทุน กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
เกินกว่าสี (4) ครังH ต่อรอบปี บัญชีได้ เพือเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
(โดยจะเริ มจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หาก
กองทรั ส ต์ มี กํ า ไรเพี ย งพอที จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนในรอบระยะเวลาบัญ ชี
ดังกล่าว)
อนึง กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้ วตามข้ อนี Hให้ หมายถึงกําไรสุทธิทีอ้ างอิงสถานะเงิน
สดของกองทรั สต์ ซึงสามารถหักการชํ าระคืนเงิ นต้ น จากการกู้ยื ม และภาระ
ผูกพันอืนทีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี)
18.2 ในกรณีทีกองทรั สต์ ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรั สต์ จะไม่จ่าย
ประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
18.3 ในกรณี ที มี ก ารจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นแต่ล ะรอบ
ระยะเวลาบัญชี ผู้จัดการกองทรั สต์ จะประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ และปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือระบุชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ที
มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทน และจะดํ า เนิ น การจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทน
ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี H
18.3.1 ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนสํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี
ส่วนที 2 หน้ า 235

หัวข้ อ

รายละเอียด
(Year-End Distribution) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ Hนรอบปี บัญชี
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิ นสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือกําหนดสิทธิ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิ ได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทน
เงือนไขเพิมเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี การกําหนด
อัต ราการจ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนจะขึนH อยู่กับ ดุล ยพิ นิ จ ของผู้จัด การ
กองทรัสต์ ซึงหากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ใน
รอบปี บัญชี ใดมีมูลค่าตํากว่าหรื อเท่ากับศูนย์จุดหนึงศูนย์ (0.10) บาท
ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังH นันH
และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์
ตอบแทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
18.4

ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตร
มาส (Interim Distribution) (หากมี) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ Hน
รอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน
โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิ นสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการ
จ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึ Hนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรั สต์ ซึง
หากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตร
มาสใดมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับศูนย์จดุ หนึงศูนย์ (0.10) บาท ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังH นันH และให้
สะสมประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบ
แทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการกองทรั สต์
จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญานี H เว้ นแต่กรณีที สํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่ ว ยงานอื นใดที มี อํ า นาจตามกฏหมาย ได้ แ ก้ ไข
เปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อน
ผันเป็ นอย่างอืน ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนันH

ส่วนที 2 หน้ า 236

หัวข้ อ

รายละเอียด
18.5 ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี H
18.5.1 ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนต้ องเป็ นผู้ ถื อ
หน่ว ยทรั ส ต์ ที มี ชื อปรากฏอยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ พื อการจ่ า ย
ประโยชน์ ต อบแทน ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ต่ ล ะราย หากปรากฏว่ า มี บุ ค คลใดหรื อ กลุ่ม บุ ค คล
เดี ย วกัน ใดถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ เ กิ น กว่ า อัต ราที ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันนันจะไม่
H
มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่า
อัตราทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
18.5.2 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และ
อัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนี Hด้ วย
(1) ส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีชือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องกองทรั ส ต์ ณ วั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ หรื อ
(2) ปิ ดประกาศไว้ ในที เปิ ดเผย ณ ที ทํ า การทุ ก แห่ ง ของผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ หรื อ
(3) ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อ
(4) ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อยหนึง ฉบับ (1)
18.5.3 ผู้จัดการกองทรัสต์ จะดําเนินการให้ มีการหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อย
ละสิบ หรื ออัตราอืนตามทีกฎหมายกํ าหนดของผลประโยชน์ ตอบ (10 )
แทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประเภทบุคคลธรรมดา
18.5.4 ผู้จัดการกองทรั สต์ จะดําเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ น
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายในนามผู้ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์
ตามทีอยู่ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ ในใบจองซื Hอหน่วยทรัสต์ หรื อนําเงิ น
ฝากเข้ าบัญ ชี เ งิ น ฝากของผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามที แจ้ งไว้ โดยผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ จะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการโอนเงิ นที
เกิดขึ Hน และภาระความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (ถ้ ามี) โดยผู้จัดการ
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กองทรั สต์ จะหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจํานวนเงินที
จะส่งให้
18.5.5 ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ใช้ สิทธิ ขอรับประโยชน์ตอบแทนจํานวนใด
ภายในอายุความใช้ สทิ ธิเรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
ให้ เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิcของกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรั สต์
จะไม่นําประโยชน์ตอบแทนจํานวนดังกล่าวไปใช้ เพือการอืนใดนอกจาก
เพือประโยชน์ของกองทรัสต์

19 การขอมติ
และการ
ประชุมผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์

19.1 วิธีการขอมติ
การขอมติเพืออนุมตั ิในเรื องใดๆ ในการบริ หารจัดการ และการดําเนินงานของ
กองทรัสต์ตามทีสัญญานี H และพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดนันH ให้ กระทําด้ วย
วิธีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านันH
19.2 เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี H
19.2.1 การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์หลักทีมีมลู ค่าตังแต่
H ร้อยละสามสิบ
ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (30)
19.2.2 การออกตราสารหนี หH รื อ หลัก ทรั พ ย์ ป ระเภทหนี H หรื อ การกู้ ยื ม เงิ น ที
กองทรัสต์ต้องจัดหาหลักประกันตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 13.5.3
19.2.3 การเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีมิได้ ระบุไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ าในสัญญานี H
19.2.4 การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์
19.2.5 การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การ
กองทรัสต์ซงมี
ึ ขนาดรายการตังแต่
H ยีสิบล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกิน
กว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่า
ใดจะสูงกว่า
19.2.6 การเปลี ยนแปลงประโยชน์ ต อบแทน และการคื น เงิ น ทุ น ให้ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์
19.2.7 การเปลียนแปลงทรัสตี หรื อผู้จัดการกองทรัสต์
19.2.8 การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาฉบับนีใH นเรื องทีกระทบสิทธิ ผ้ ูถือหน่วยทรั ส ต์
อย่างมีนยั สําคัญ
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19.2.9 การเลิกกองทรัสต์
19.2.10 กรณีอืนใดทีทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ น
หรื อสมควรทีจะเสนอเรื องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์พิจารณา และมีมติในเรื อง
ดังกล่าว
19.3 หน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ในการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที จัด ให้ มี ก ารประชุ ม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ อ ย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี H
19.3.1 การประชุมสามัญประจําปี ซึงต้ องจัดให้ มีขึ Hนภายในสี (4) เดือนนับแต่วนั
สิ Hนรอบปี บัญชีของกองทรัสต์
19.3.2 การประชุ ม วิ ส ามัญ คื อ การประชุ ม คราวอื นที มิ ใ ช่ ก ารประชุ ม สามัญ
ประจําปี ซึงจะจัดให้ มีขึ Hนเมือมีรายการหรื อเหตุทีกําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี H
(1) เมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ซงถื
ึ อหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
H
เข้ าชือกันทํา (10)
หนังสือขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดย
ระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนันH ทังนี
H H
เมือมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ มีการเรี ยกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือ
หน่ว ยทรั ส ต์ ภ ายในหนึ ง เดื อ นนับ แต่ ไ ด้ รั บ หนัง สือ จากผู้ถื อ (1 )
หน่วยทรัสต์
(2) ในกรณีเรื องใดทีทรัสตีเห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ นหรื อสมควรทีจะเสนอ
เรื องให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา และมีมติในเรื องนันH ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึง
(1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากทรัสตี ทังนี
H Hไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการ
ปรึกษาหารื อกับผู้จัดการกองทรัสต์ ถึงเหตุจําเป็ นดังกล่าว
(3) ในกรณี อืนใดทีผู้จัดการกองทรั สต์ เห็น ว่าเป็ นกรณี จําเป็ น หรื อ
สมควรทีจะเสนอเรื องให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา และมี
มติในเรื องนันH เพือประโยชน์ ในการจัดการกองทรั สต์ ทังH นี H ไม่ตัด
สิท ธิ ท รั ส ตี ใ นการปรึ ก ษาหารื อ กับ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ถึ ง เหตุ
จําเป็ นดังกล่าว
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ดําเนินการตามขันตอนในการเรี
H
ยกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 16.4 แห่งสัญญานี H
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19.4 การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเรี ยกประชุม ผู้ถื อ หน่วยทรั ส ต์ ให้ ผ้ ู จัด การกองทรั สต์ จัดทํ าหนังสือเชิ ญ
ประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อที
ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
H
นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในเรื องดังกล่าว ซึงรวมถึงผลกระทบทีผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจ
ได้ รับจากการลงมติในเรื องนันH และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่า
เจ็ด (•) วันก่อนวันประชุม ทังนี
H H ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
แห่งท้ องถินอย่างน้ อยหนึง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง ต้ องอยูใ่ นท้ องทีอันเป็ นทีตังสํ
H านักงาน
ของทรัสตี หรื อของผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ในกรณี ที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มิ ไ ด้ ดํ า เนิ น การเรี ย กประชุ ม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์
ภายในระยะเวลาหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 19.3.2 (1) แห่งสัญญานี H และ/หรื อ ทรัสตีตามทีกําหนดไว้
ในข้ อ 19.3.2 (2) แห่งสัญญานี H แล้ วแต่กรณี ให้ ทรั สตีดําเนินการเรี ยกประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยให้ ปฏิบตั ิตามวิธีการเรี ยกประชุมทีกําหนดไว้ ในวรรคหนึง
ของข้ อนีโH ดยอนุโลม และทรั สตีมีสิทธิ ทีจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึนH (ถ้ ามี)
จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จัดการกองทรัสต์ ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
19.5 องค์ประชุม และประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า
(25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ัH
และต้ องมี
หน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1 ใน 3) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึ
H
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครังH ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง
หนึง (1) ชัวโมง จํ านวนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ซึงมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามทีกําหนดเอาไว้ ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนได้
ัH
เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรั สต์ ร้องขอตามทีกํ าหนดไว้ ในข้ อ 19.3.2 (1) แห่ง
สัญญานี H การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนมิ
ั H ใช่เป็ น
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 19.3.2 (1)
แห่ ง สัญ ญานี H ให้ นั ด ประชุ ม ใหม่ และให้ ส่ ง หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยัง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังH หลังนี Hไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ทังนี
H H ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศทีเกียวข้ อง ให้ ทรั สตี
แต่งตังH บุคคลหนึงเพือทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ การ
พิจารณาของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ในวาระใดทีประธานในทีประชุมผู้ถื อ
หน่วยทรั ส ต์ มีส่วนได้ เสีย ให้ ประธานออกจากการประชุม ในวาระนันH และให้
ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ นํ าเสนอรายชื อบุค คลเพื อให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์
พิจารณาแต่งตังให้
H เป็ นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ
H
หากการประชุมผู้ถือ หน่วยทรั สต์ ในวาระใดมีก ารพิจ ารณาเรื องทีทรั ส ตีห รื อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ มีสว่ นได้ เสีย ให้ ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ และตัวแทน
ของทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว (ในกรณี
ที ทรั ส ตี ห รื อ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ และตั ว แทนของทรั ส ตี ห รื อ ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์) ในกรณี ทีทรั สตีมีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้
ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ นํ าเสนอรายชื อบุค คลเพื อให้ ที ประชุม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์
พิจารณาแต่งตังH ให้ เป็ นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ในวาระนันH ๆ ใน
กรณีทีทังทรั
H สตี และผู้จัดการกองทรั สต์ มีสว่ นได้ เสียในวาระใด ให้ ทีประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังบุ
H คคลใดบุคคลหนึงขึ Hนเป็ นประธานในทีประชุม
อนึง ประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอํานาจ และหน้ าทีดังต่อไปนี H
(1) ควบคุมดูแลการดําเนินการประชุมโดยทัวไปให้ มีความเรี ยบร้ อย
(2) กําหนดให้ ใช้ วิธีการอืนใดในการดําเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที
ประธานในทีประชุมจะพิจารณาเห็นสมควร หรื อจําเป็ นเพือให้ การประชุมผู้
ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกระบวนการในการพิจารณา และลงมติในเรื อง
ต่างๆ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และมีประสิทธิภาพ
(3) เพือให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ
ทีเกียวข้ องมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรื อ
การพิจารณาในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื องใดๆ ได้
(4) ในกรณีทีคะแนนเสียงในการลงมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีเสียงชี Hขาด โดยการใช้ อํานาจในการ
ตัดสินชี Hขาดของประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกรณีทีคะแนนเสียง
ในการลงมติเท่ากันนี H ให้ เป็ นทีสุด
19.6 วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ า
ประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุม
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ผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ ให้ ผ้ ูจั ด การกองทรั ส ต์ จัด ส่ง หนัง สือ มอบฉัน ทะให้ แ ก่ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์
หนังสือมอบฉันทะนี Hจะต้ องมอบให้ แก่ประธานในทีประชุม หรื อผู้ทีประธานในที
ประชุมมอบหมาย ณ ทีประชุมก่อนเริ มการประชุม
19.7 วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึง (1) เสียงต่อหนึง (1) หน่วยทรัสต์ ทีตนถื อ
โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ น
พิเศษในเรื องทีพิจารณา
19.8 มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้ นแต่ ส ั ญ ญานี จH ะกํ า หนดไว้ เป็ นอย่ า งอื น มติ ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี H
ั
ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม
19.8.1 ในกรณีทวไปให้
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
19.8.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี H ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3 ใน 4) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
H
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
(1) การได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่
H ร้อยละ
สามสิบ ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ (30)
(2) การเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีมิได้ ระบุไว้ เป็ น
การล่วงหน้ าในสัญญานี H
(3) การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์
(4) การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผู้ จั ด การกองทรั สต์ ซึ งมี ข นาดรายการตั งH แต่ ยี สิ บ ล้ า น
บาท หรื อ เกิ น ก (20,000,000 ) ว่ า ร้ อยละสาม ของมู ล ค่ า (3 )
ลค่าใดจะสูงกว่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มู
(5) การเปลียนแปลงประโยชน์ ตอบแทน และการคื นเงิ นทุน ให้ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์
(6) การเปลียนแปลงทรัสตี หรื อผู้จัดการกองทรัสต์
(7) การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรั
H สต์นี Hในเรื องทีกระทบสิทธิของผู้ถือ
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หน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
(8) การเลิกกองทรัสต์
อนึง มติ ของผู้ถื อหน่วยทรั สต์ ที จะเป็ นผลให้ กองทรั สต์ หรื อการจัดการ
กองทรัสต์มีลกั ษณะทีขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ สร.
26/2555 หรื อ หลัก เกณฑ์ อื นตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ หรื อ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ ถือว่ามตินนไม่
ั H มีผลบังคับ
19.9 การจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ จดั ทํารายงานการประชุม และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่
ละครังH โดยให้ ประธานในทีประชุมของการประชุมแต่ละครังH เป็ นผู้ลงนามรับรอง
ความถูกต้ องของรายงานนันH ทังH นี H ให้ ค่าใช้ จ่ายสําหรั บการจัดทํารายงานการ
ประชุมเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์

20 การจํากัด
สิทธิในการ
รับประโยชน์
ตอบแทน
การจัดการ
กับ
ประโยชน์
ตอบแทน
และสิทธิ
ออกเสียง
ลงคะแนน
ของผู้ถอื
หน่ วยทรัสต์

20.1 ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
20.1.1 การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรั สตี
หรื อผู้จัดการกองทรั สต์ อยู่ในบังคับทีจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ และอัตรา ตามทีกําหนดในประกาศ ทจ 2555 /49 .
ประกาศ กร 2555/14 .และประกาศ สช 2555/29 .แล้ วแต่กรณี
20.1.2 กรณีทีอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุนจะตังอยู
H ่ในประเทศไทย ซึงมี
ข้ อกําหนดของกฎหมายทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนกํ
ั H าหนดสัดส่วน
การลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ไม่ให้ เกิ นร้ อยละสีสิบเก้ า (49) ดังนันH
บริ ษัทฯ จึงจะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละสีสิบ
เก้ า (49) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
H
สต์
20.1.3 ในกรณีทีบุคคลใดถือหน่วยลงทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20.1.1 หรื อ ข้ อ 20.1.2 แห่งสัญญานี H ผู้จัดการ
กองทรัสต์ จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี H
(1) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทําการนับแต่วนั ที
ผู้จัดการกองทรัสต์ ร้ ูหรื อควรรู้ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) แจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชักช้ าถึงข้ อจํ ากัดสิทธิ เกี ยวกับ
การออกเสี ย งลงคะแนน และการรั บ ประโยชน์ ต อบแทนตามที
กําหนดไว้ ในสัญญานี H
(3) แจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว
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จําหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วนทีเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) หรื อเกิน
กว่ า ร้ อยละสี สิ บ เก้ า (49) สํ า หรั บ ผู้ล งทุน ต่ า งด้ า ว ของจํ า นวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
H
20.2 ข้ อจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี มีข้อจํากัดสิทธิ
ในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้
ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ดัง กล่า ว จะได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนเพี ย งเท่า ที เป็ นไปตาม
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนทีอยูใ่ นอัตราทีประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ
กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี กํ าหนด และผู้จัดการ
กองทรั สต์ จะจัดให้ มีการคํานวณหาจํ านวนหน่วยทรั สต์ ทีมีสิทธิ ในการได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละรายทีอยู่ในกลุม่ บุคคลนันH โดยจะ
ใช้ วิธีการเฉลียตามสัดส่วนการถื อหน่วยทรั สต์ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ แต่ละราย
(Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทังนี
H H เว้ นแต่สํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สังการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่าง
อืน ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไม่อาจจ่ายแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวนันH ให้ ตก
เป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการ
กองทรั สต์ จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทีมี
สิทธิได้ รับในคราวนันH หรื อในคราวอืน
20.3 ข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี Hมีข้อจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
20.3.1 ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ เ กิ น กว่ า อัต ราหรื อ ไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ทีกําหนดในประกาศ ทจ 2555 /49 .ประกาศ กร 2555 /14 .
และประกาศ สช 2555 /29 .แล้ ว แต่ก รณี หรื อ ในสัด ส่ว นอื นใดตามที
คณะกรรมการ กจะได้ ประกาศกําหนด หรื อแก้ ไขเพิมเติมต่อไป ทังนี
H .H ต.ล.
ทีเกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเฉพาะในส่วน
20.3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ

21 สิทธิ หน้ าที ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี H ทรั สตีมีสถานะเป็ นนิติบุคคล มีอํานาจ และความสามารถ
และความ
ทางกฎหมาย รวมทังมี
H สทิ ธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน
รับผิด
หรื อผู้มีสิทธิ เหนือทรัพย์สิน และทรั สตีมีสิทธิ หน้ าที และความรับผิดชอบในการจัดการ
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ของทรัสตี

กองทรัสต์ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญานี H พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ สร.
26/2555 และประกาศ กร. 14/2555
อนึง รายการเกียวกับสิทธิ หน้ าที และความรับผิดของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี H
21.1 สิทธิ
21.1.1 นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรั สตีตามสัญญานี Hแล้ ว ให้ ทรั สตีมีสิทธิ
ถือหน่วยทรั สต์ ได้ โดยเป็ นไปตามข้ อจํ ากัดสิทธิ ในการใช้ สิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20 แห่งสัญญานี H
21.1.2 การมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์
การใช้ อํานาจ และการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรั สตีในการจัดการกองทรัสต์
เป็ นเรื องเฉพาะตัว ของทรั ส ตี ทรั ส ตี จ ะมอบหมายให้ ผู้ อื นจั ด การ
กองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(1) การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัว และไม่จําเป็ นต้ องใช้
วิชาชีพเยียงทรัสตี
(2) การทําธุรกรรมทีโดยทัวไปผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ ซึงมีทรัพย์สิน และ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การในลัก ษณะทํ า นองเดี ย วกั น กั บ
กองทรัสต์จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอืนจัดการแทน
(3) ทรั สตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้
บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อืนดําเนินการได้
(4) เรื องอืนใดทีผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นผู้รับผิดชอบ และดําเนินการ
ตามที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญานี หH รื อ หลัก เกณฑ์ ใ นประกาศ ทจ.
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรื อ
ประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง
เมือทรั สตีมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดแห่ง
สัญ ญานี แH ล้ ว นอกเหนื อ จากเรื องที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เป็ น
ผู้ดําเนินการตามสัญญานี Hหรื อหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555
ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรื อ ประกาศ
หรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีเลือกผู้รับมอบหมายด้ วย
ความรอบคอบ และระมัดระวัง และต้ องกํากับดูแล และตรวจสอบ
การจัดการแทนอย่างเพียงพอ ด้ วยความระมัดระวัง และความเอา
ใจใส่ โดยต้ อ งกํ า หนดมาตรการในการดํ า เนิ น งานเกี ยวกับ การ
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มอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในประกาศ กข. 1/2553
ดังนี H
ในการมอบหมายงานการจัด การกองทรั ส ต์ ทรั ส ตี จ ะกํ า หนด
มาตรการในการดําเนินงานในเรื องดังต่อไปนี H
(1) การคัด เลือ กผู้ที สมควรได้ รั บ มอบหมาย โดยพิ จ ารณาถึ ง
ความพร้ อมด้ านระบบงาน และบุ ค ลากรของผู้ ที ได้ รั บ
มอบหมาย ตลอดจนการขัด กัน ทางผลประโยชน์ ข องผู้รั บ
มอบหมายงาน และกองทรัสต์
(‚) การควบคุ ม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ข องผู้ ได้ รั บ
มอบหมายงาน
(ƒ) การดําเนินการของทรั สตีเมือปรากฏว่าผู้ทีได้ รับมอบหมาย
ไม่เหมาะสมทีจะได้ รับมอบหมายงานอีกต่อไป
ทรั สตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทํา
สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ การปฏิ บั ติ ก ารด้ านงาน
สนับสนุนได้ ซึงในการมอบหมายงานดังกล่าวทรัสตีจะมอบหมาย
ให้ บคุ คลดังต่อไปนี H
(1) การเก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิน ต้ อ งเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ูที มี
ลักษณะดังต่อไปนี H
(ก) ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ข) ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล
(ค) ทรัสตีรายอืน
(ง) ผู้รับฝากทรัพย์สินโดยชอบด้ วยกฎหมายของประเทศ
ใดประเทศหนึ งที กองทรั ส ต์ ไ ด้ ลงทุ น ไว้ หรื อ ของ
ประเทศทีผู้รับฝากทรัพย์สนิ ตังอยู
H ่
(2) การจั ด ทํ า สมุ ด ทะเบี ย นผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต้ องเป็ นการ
มอบหมายให้ ผู้ ที สามารถประกอบธุ ร กิ จ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ได้
ในการมอบหมายงานทีกล่าวมาข้ างต้ นนี H ทรัสตีจะต้ องมอบหมาย
งานในลักษณะทีทําให้ มนใจได้
ั
ว่าการบริ หารจัดการกองทรัสต์จะ
สามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนือง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์
ส่วนที 2 หน้ า 246

หัวข้ อ

รายละเอียด
และทรั ส ตี จ ะยัง คงรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นH แก่
กองทรัสต์ ตามทีพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด
21.1.3 ทรัสตีสามารถใช้ ประโยชน์จาก และดําเนินการใดๆ โดยอาศัย
(1)

ความเห็นหรื อคําแนะนําจากทีปรึ กษากฎหมายในการตีความ
สัญญานี H หรื อเอกสารอืนใด (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารทีจัดทําขึ Hน
ตามข้ อกําหนดแห่งกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) รวมทังความเห็
H
น
หรื อคําแนะนําโดยทัวไปทีเกียวกับกองทรัสต์

(2) คําแนะนํา ความเห็น คําชี Hแจง หรื อข้ อมูล จากวาณิชธนกิจ นักการ
บัญชี ผู้ตรวจ สอบบัญชี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และบุคคลอืนใด
ที ทรั สตี ข อคํ า ปรึ กษา และผู้ ที ทรั สตี เ ชื อโดยสุ จ ริ ตว่ า เป็ น
ผู้เชียวชาญในเรื องทีทรัสตีขอคําปรึกษานันH
(3) เอกสารทีทรั ส ตีเ ชื อโดยสุจ ริ ต ว่า เป็ นเอกสารต้ น ฉบับอันถูกต้ อ ง
แท้ จริ ง หรื อสําเนาเอกสารอันแสดงถึงการทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่งตังH
บุ ค คลให้ เป็ นตั ว แทนในการดํ า เนิ น การใดๆ อั น เกี ยวข้ องกั บ
กองทรัสต์ และ
(4) เอกสารอืนใดทีทรั สตีได้ รับ และเกียวข้ องกับกองทรัสต์ซึงทรั สตีมี
เหตุอนั สมควรทีจะใช้ เอกสารเหล่านันH
อนึง ทรั สตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรั สตีได้ กระทําการ หรื องดเว้ นกระทํา
การโดยสุจริ ตโดยอาศัยความเห็น คําแนะนํา คําชี Hแจง ข้ อมูลหรื อเอกสาร
ทีทรั สตีได้ รับตามข้ อนี H โดยได้ ใช้ ความระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ และ
ความชํ า นาญในการพิ จ ารณาแล้ ว ทังH นี H ทรั ส ตี จ ะตรวจสอบการลง
ลายมื อ ชื อใดๆ ในเอกสารที เกี ยวข้ อ งกับ กองทรั ส ต์ ที ตนได้ รั บ หากมี
เหตุผลให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชือเช่นว่านันH
21.1.4 การตัดสินใจใดๆ ของทรัสตีในการดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหน้ าที
ซึงได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับนี H และ/หรื อ พระราชบัญญัติทรั สต์ และ
ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ อง หากทรัสตีได้ กระทําไปด้ วย
ความสุจริ ตแล้ ว ให้ ถือเป็ นทีสุด อนึง ในการตีความว่าทรั สตีมีอํานาจ
ดําเนินการใดทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์หรื อไม่นนั H หากสัญญานี H และ/หรื อ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ องอืนใด
มิได้ กําหนดไว้ อย่างแจ้ งชัด ให้ ตีค วามในลักษณะทีเป็ นการให้ อํานาจ
แก่ทรัสตีในการดําเนินการใดทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์เพือประโยชน์สงู สุด
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ของกองทรัสต์ได้
21.1.5 สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี
(1) การจัดการกองทรัสต์ และการมอบหมายให้ ผ้ ูอืนจัดการกองทรัสต์
โดยชอบตามสัญญานี H หากมีคา่ ใช้ จ่ายหรื อทรัสตีต้องชําระเงินหรื อ
ทรั พ ย์ สิ น อื นให้ กับ บุค คลภายนอกด้ ว ยเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที เป็ น
ส่วนตัวของทรั สตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรั ส
ตีมีสทิ ธิได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญานี H
จะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
สิทธิในการได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามทีกล่าวมา
ข้ างต้ นนี ใH ห้ หมายความรวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย ง ค่ า ใช้ จ่ า ย
ค่า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า ใช้ จ่ า ยในการว่า จ้ างทนายความ หรื อ ที
ปรึ ก ษากฎหมายซึ งทรั ส ตี ไ ด้ ว่ า จ้ างตามที สมควรแก่ ก รณี เ มื อ
พิจารณาถึงความจําเป็ นเพือประโยชน์สูงสุดของกองทรั สต์ และ
ความรู้ ความสามารถของทนายความ หรื อ ที ปรึ ก ษากฎหมาย
ดังกล่าว ทังนี
H H เงินชดใช้ ตามข้ อนีใH ห้ รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการทวง
ถาม การดําเนินคดี และการบังคับคดี ในจํ านวนทีสมเหตุสมผล
และเหมาะสม และในจํ า นวนที ได้ จ่ า ยไปตามความเป็ นจริ ง
ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สําหรับความ
รับผิดใดๆ อัน ทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึ Hน อันเป็ นผลมาจากการทีทรั สตี
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที และใช้ อํานาจของทรั สตีอย่างถูกต้ องเหมาะสม
ตามสัญญานี H และตามพระราชบัญญัติทรั สต์ ตลอดจนกฎหมาย
ต่ า งๆ ที เกี ยวข้ อง ในจํ า นวนที ไม่ เ กิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของ
กองทรัสต์
ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรั สต์ เงินชดใช้ ความเสียหาย
และการรับผิดชดใช้ ตามข้ อนี H ให้ รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมา
จากการกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําใดๆ ของผู้ทีทรั สตีได้
มอบอํานาจ หรื อตัวแทนซึงได้ รับการแต่งตังจากทรั
H
สตีด้วย
(2) สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้
ใน (1) ของข้ อนี H ย่ อ มเป็ นบุ ริ มสิ ท ธิ ที ทรั สตี มี อ ยู่ ก่ อ นผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ และบุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิ ใดๆ เหนือ
กองทรัสต์ และเป็ นสิทธิทีอาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่จําต้ องรอให้ มี
การเลิก ทรั ส ต์ และในกรณี ที มี ค วามจํ า เป็ นต้ อ งเปลี ยนรู ป หรื อ
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เปลียนสภาพทรั พย์ สินในกองทรั สต์ เพือให้ มีเงินหรื อทรั พย์ สินคืน
แก่ทรั สตี ให้ ทรั สตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทํา
โดยสุจ ริ ต และเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิ ธี ก ารที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ห้ ามมิให้ ทรั สตีใช้ สิทธิตามข้ อนี Hจนกว่าทรั สตีจะได้ ชําระหนี Hทีมีอยู่
ต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนี Hทีอาจหักกลบลบหนี Hกัน
ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
(3) สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรั สตีตามที
กําหนดไว้ ใน ของข้ อนี H ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปภายหลังที (1)ทรั สตี
พ้ นจากตําแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตําแหน่งการเป็ นทรั สตีของ
กองทรัสต์
21.2 หน้ าที
ทรัสตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังเยียงผู้มี
วิชาชีพ รวมทังด้
H วยความชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม
เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทังต้
H องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง สัญญานี H วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
H
สต์ มติของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการปฏิบัติหน้ าทีดังกล่าว ทรั สตีอาจขอความเห็นจากทีปรึ กษาวิชาชีพทีมี
ความเป็ นอิสระตามแต่ทีทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึง การปฏิบัติหน้ าที ของทรั สตี ให้ ท รั สตี งดเว้ น การกระทําการอันเป็ นการ
ขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ว่าการกระทํานันจะเป็
H
นไปเพือประโยชน์
ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทํา
หน้ าทีเป็ นทรั สตี หรื อทรั สตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จดั การกองทรัสต์ในลักษณะที
เป็ นธรรม และได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอ
แล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน ทังนี
H H
การเปิ ดเผยข้ อมูล และการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ สร. 27/2557
และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใต้ บังคับแห่งสัญญานี H ตลอดจนพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ ให้ ทรัสตีมีหน้ าทีดังจะกล่าวต่อไปนี H
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21.2.1 หน้ าทีในการจัดการทรัพย์สนิ
(1) ทรั สตีต้องมอบหมายการบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์ ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ น
การจั ด การทรั พ ย์ สิ น อื นที มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลั ก ซึ งทรั ส ตี อ าจ
ดําเนินการด้ วยตนเองได้ ตาม (2) ของข้ อนี H หรื อมอบหมายให้ บคุ คล
อืนดําเนินการตามข้ อ 18.2.9 (8)
(2) การจัดการทรัพย์สนิ อืนทีมิใช่ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
ในกรณีทีทรั สตีมีการดําเนินการเอง ต้ องจัดให้ มีมาตรการอย่าง
น้ อยดังต่อไปนี H
•

มี ก ารแบ่ ง แยกหน่ ว ยงานที ทํ า หน้ าที จั ด การลงทุ น ใน
ทรัพย์สินอืนดังกล่าวออกจากหน่วยงานซึงทําหน้ าทีทีอาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้ งใน
การปฏิบตั ิหน้ าที

•

มี ม าตรการป้ องกัน การล่ว งรู้ ข้ อ มูล ภายใน โดยต้ อ งแยก
หน่วยงาน และบุคลากรทีทําหน้ าทีจัดการลงทุนในทรัพย์สิน
อืนดังกล่าวออกจากหน่วยงาน และบุคลากรอืนทีมีโอกาสใช้
ประโยชน์จากข้ อมูลดังกล่าว

ในกรณีทีมอบหมายให้ บคุ คลอืนทีมิใช่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ เป็ นผู้รับ
ดํ า เนิ น การ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที กํ า หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการให้ บคุ คลอืนเป็ น
ผู้รับดําเนินการในงานทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนที
เกียวกับการให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในงานทีเกียวกับการ
ลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม
21.2.2 หน้ าทีในการจัดระบบงานของทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ าทีในการจัดให้ มีระบบงานอย่างเหมาะสมตาม
พระราชบัญญัติทรัสต์ และตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดย
อย่างน้ อยให้ ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี H
(1) การแยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรั สตี โดยในการ
เก็ บรั กษาทรั พย์ สิน จะต้ อ งมีการแยกกองทรั สต์ ภายใต้ สญ
ั ญานี H
ออกจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์อืนหรื อทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี
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(2) การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์เพือให้ เป็ นไปตามสัญญานี H และ
พระราชบัญญัติทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
(3) การบันทึกกรรมสิทธิc หรื อสิทธิ เหนือทรัพย์สินในกองทรั สต์ รายได้
รายจ่าย และหนีสH ินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชี ทีเกี ยวข้ องกับ
กองทรัสต์
(4) การตรวจสอบดู แ ล และติ ด ตามการทํ า หน้ าที ของผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ เพือสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์
(5) การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้ มีการจัดการกองทรัสต์ไม่
เป็ นไปตามสัญ ญานี H และพระราชบัญ ญัติ ทรั ส ต์ และมิ ใ ห้ มี ก าร
ทุจริ ตในการจัดการกองทรัสต์
(6) จัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สิน และ
บัญชี อืนๆ ของทรั สตี ในกรณี ท รั สตีจัดการกองทรัสต์ หลายกอง
ต้ องจัดทําบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออก
จากกั น และบัน ทึ ก บัญ ชี ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วน และเป็ นปั จจุ บัน
รวมทังแยกกองทรั
H
สต์ ไว้ ต่างหากจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรั สตี
และทรัพย์สนิ อืนทีทรัสตีครอบครองอยู่
21.2.3 หน้ าทีในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(1) ทรั สตีมีหน้ าทีเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครังH โดย
หากมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง ทรัสตีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี H
ตอบข้ อซักถาม และให้ ความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อเรื องที
ขอมติวา่ เป็ นไปตามสัญญานี Hหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่
ทักท้ วง และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าว
หรื อเรื องทีขอมติไม่สามารถกระทําได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญานี H
หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
ในกรณีทีทรั สตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการ
ออกเสียงหรื อดําเนินการใดๆ ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรั สตี
คํานึงถึง และรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
และตังอยู
H บ่ นหลักแห่งความซือสัตย์สจุ ริ ต และรอบคอบระมัดระวัง
รวมถึงไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีใน
ฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
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(2) ทรัสตีมีหน้ าทีบังคับชําระหนี Hหรื อดูแลให้ มีการบังคับชําระหนี Hเพือให้
เป็ นไปตามข้ อสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอืน
(3) ห้ ามมิให้ ท รั สตีนําหนีทH ีตนเป็ นลูกหนี Hบุคคลภายนอกอันมิได้ เกิ ด
จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที เป็ นทรั สตี ไ ปหั ก กลบลบหนี กH ั บ หนี ทH ี
บุค คลภายนอกเป็ นลูก หนี ทH รั ส ตี อัน สืบ เนื องมาจากการจัด การ
กองทรัสต์ ทังนี
H Hการกระทําทีฝ่ าฝื นข้ อห้ ามนี H ให้ การกระทําเช่นนันตก
H
เป็ นโมฆะ
(4) ในกรณี ที ทรั สตี เ ข้ าทํ า นิ ติ ก รรมหรื อทํ า ธุ ร กรรมต่ า งๆ กั บ
บุค คลภายนอก ให้ ท รั ส ตี แ จ้ ง ต่อ บุค คลภายนอกทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรเมือเข้ าทํานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอกว่า
เป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี
(5) ในการจั ด การกองทรั ส ต์ ทรั ส ตี จ ะมอบหมายให้ ผู้ อื นจั ด การ
กองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่เข้ าข้ อยกเว้ นให้ ทรั สตีมีสิทธิ มอบหมายงาน
ได้ ทงนี
ั H Hตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 21.1.2 และ 21.2.1 แห่งสัญญานี H
(6) ทรั สตีมีหน้ าทีจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยทรั สตีอาจ
มอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เป็ นนายทะเบี ย นหลัก ทรั พ ย์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์
ดําเนินการแทนได้ โดยเมือมีการมอบหมายผู้อืนเป็ นนายทะเบียน
หน่ ว ยทรั ส ต์ ทรั ส ตี มี ห น้ าที กํ า กั บ ดู แ ลให้ ผู้ ที ได้ รั บ มอบหมาย
ดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในสัญญานี H และ ข้ อ 10 แห่งสัญญา
นี H เว้ นแต่มีการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(7) ทรั ส ตี มี ห น้ า ที จัด ทํ า หลัก ฐานแสดงสิท ธิ ใ นหน่ว ยทรั ส ต์ หรื อ ใบ
หน่วยทรัสต์มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
สัญญานี H
(8) ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ทรั สตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์
ออกหลักฐานสิทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทน
หลักฐานเก่าทีสูญหายลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ให้ ทรั สตี
มีห น้ า ทีออกหรื อ ดํ าเนิ น การให้ มีก ารออกหลัก ฐานแสดงสิท ธิ ใ น
หน่วยทรัสต์หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ภายใน
เวลาอันควร
(9) ทรัสตีมีหน้ าทีให้ ความเห็นของทรัสตีเกียวกับการปฏิบตั ิหน้ าทีของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ในรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ซึงผู้จัดการ
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กองทรัสต์ มีหน้ าทีจัดทํารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยทรั ส ตี จ ะต้ อ งแสดงความเห็ น เกี ยวกั บ การปฏิ บัติ ง านของ
ผู้จัดการกองทรั สต์ ในการบริ หารจัดการกองทรั สต์ เ ป็ นอย่างไร
สอดคล้ องกับข้ อกําหนดแห่งสัญญานี H รวมทังH กฎหมาย ประกาศ
และข้ อกํ าหนดอืนๆ ทีเกียวข้ องหรื อไม่ หากผู้จัดการกองทรั สต์
มิได้ ดําเนินการเป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่งสัญญานี H หรื อกฎหมาย
หรื อ ประกาศ และข้ อ กํ า หนดที เกี ยวข้ อ งอื นใดนันH ให้ ร ะบุเ รื อง
ดังกล่าว ตลอดจนการดําเนินการของทรั สตีในการแก้ ไขให้ มีความ
ถูกต้ อง
(10) ทรั ส ตี มี ห น้ า ที ให้ ก ารรั บ รองรายงานมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข อง
กองทรัสต์ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละ
ไตรมาสตามหลัก เกณฑ์ ทีกฎเกณฑ์ ที เกี ยวข้ อ งประกาศกํ าหนด
เพือทีผู้จัดการกองทรั สต์ จะใช้ ในการเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่
ละไตรมาสนันH
นอกจากนี Hทรั สตีมีหน้ าทีใช้ ความรอบคอบ และระมัดระวังเพือให้
ผู้จั ดการกองทรั สต์ คํ านวณมูล ค่าทรั พ ย์ สิน สุท ธิ (NAV) ของ
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ตอ่ หน่วยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎเกณฑ์
ทีเกียวข้ องประกาศกําหนด เมือผู้จัดการกองทรั สต์ ออกรายงาน
ประจําปี ในแต่ละรอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกียวกับมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิตอ่ หน่วยในรายงานประจําปี
ของกองทรัสต์ ทังนี
H H ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องส่งข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัด
เพี ย งรายงานประเมิ น มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ โดยผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ จะต้ องรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีส่งให้ แก่ทรั สตี
ด้ วย
(11) ทรั ส ตี อ าจก่ อ หนี H และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์
เงือนไข และวิธีการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H พระราชบัญญัติท
รัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับทีเกียวข้ องอืนใด
(12) ทรั สตีไม่มีหน้ าทีให้ หลักประกันใดๆ เพือประกันการปฏิบตั ิหน้ าที
ของตนในฐานะทรั ส ตี และทรั ส ตี ไ ม่ มี ห น้ าที อื นใดต่ อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ และ/หรื อ บุคคลอืนใด นอกเหนือไปจากทีได้ ระบุไว้ ใน
สัญญานี H และ/หรื อ ทีกฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้ อนึง การทีทรั สตีเข้ า
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ทํ า สั ญ ญานี มH ิ ไ ด้ เป็ นการให้ หลั ก ประกั น รายได้ หรื อผลการ
ประกอบการของกองทรัสต์ หรื อหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญา
ของบรรดาผู้เช่าไม่วา่ รายใด
(13) เมื อกองทรั ส ต์ สิ นH สุด ลง ให้ ท รั ส ตี ทํ า หน้ า ที ต่ อ ไปเพื อรวบรวม
จํ า หน่า ย และจัด สรรทรั พ ย์ สิน โดยต้ อ งชํ า ระสะสางหนี สH ิน และ
ค่าใช้ จ่ายเมือทรัสต์สิ Hนสุดลงตามลําดับทีกําหนดในพระราชบัญญัติ
ทรัสต์
(14) ให้ ท รั ส ตี แ ยกงบการเงิ น ของกองทรั ส ต์ อ อกจากงบการเงิ น ของ
กองทรัสต์อืนหรื อของทรั สตีโดยคํานึงถึงมาตรฐานทีกําหนดตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินทีจัดทําขึ Hนต้ องมีการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็ น โดยผู้ส อบบัญ ชี ก่ อ นที จะยื นต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลัก เกณฑ์ ที
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี
H H ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวต้ อง
เป็ นผู้ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นัก งาน ก.ล.ต. และต้ อ งมิ ใ ช่
กรรมการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของทรัสตี
(15) ให้ ทรั สตีงดเว้ นการใช้ สิทธิ รับเงินหรื อทรัพย์ สินคืนจากกองทรัสต์
สําหรับค่าใช้ จ่ายทีชําระให้ กบั บุคคลภายนอก
21.2.4 หน้ า ที ติ ด ตาม ดูแ ล และตรวจสอบผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ ผู้ไ ด้ รั บ
มอบหมายรายอืน (ถ้ ามี)
ทรั สตีมีหน้ าทีติดตามดูแล และตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อผู้
ได้ รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้
เป็ นไปตามสัญญานี H สัญญาอืนทีเกียวข้ อง และประกาศอืนทีเกียวข้ อง
ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม
ดูแล และตรวจสอบข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าทีดังต่อไปนี H
ด้ วย
(1) ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จัดการกองทรั สต์
ทีได้ รั บ ความเห็น ชอบจากสํา นักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที
กองทรัสต์ตงอยู
ัH ่
(2) ติดตาม ดูแล และดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ รู ับมอบหมายมี
ลักษณะ และปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญานี H
และกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงการถอดถอนผู้รับมอบหมายราย

ส่วนที 2 หน้ า 254

หัวข้ อ

รายละเอียด
เดิม และการแต่งตังผู
H ้ รับมอบหมายรายใหม่
(3) ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานี H และ
กฎหมายทีเกียวข้ อง
(4) ควบคุม ดูแ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มูล ของกองทรั ส ต์ อ ย่า งถูก ต้ อ ง
ครบถ้ วนตามทีกําหนดในสัญญานี H และกฎหมายทีเกียวข้ อง
(5) แสดงความเห็น เกี ยวกับ การดํ า เนิ นการหรื อ การทํา ธุ ร กรรมเพื อ
กองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรั สต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ า
มี) เพือประกอบการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ การเปิ ดเผยข้ อมูล
ของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ
(6) ในกรณีทีจําเป็ น เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม ทรั สตีอาจกําหนดให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ต้องดําเนินการ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ งตามสมควร และไม่ เ ป็ นการก่ อ ภาระให้ แก่
ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ เกิ น กว่า หน้ า ทีที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญานี หH รื อ
กฎหมายทีเกียวข้ อง ทังนี
H H เรื องทีให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ดําเนินการ
ดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับสัญญานี H หรื อ กฎหมาย หลักเกณฑ์
กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับของหน่วยราชการทีเกียวข้ อง และหาก
การดังกล่าวก่อให้ เกิดภาระ และค่าใช้ จ่ายแก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
มากเกินสมควร ทรั สตี และผู้จัดการกองทรั สต์ จะตกลงร่ วมกัน
ต่อไป
(7) ในกรณี ที ปรากฏว่า ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ก ระทํ า การ หรื องดเว้ น
กระทําการจนก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีตามสัญญานี Hหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีมีหน้ าทีดังนี H
รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทําการนับแต่ร้ ู หรื อ
พึงรู้ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
ดํ า เนิ น การแก้ ไ ข ยับ ยังH หรื อ เยี ย วยาความเสีย หายที เกิ ด ขึนH แก่
กองทรัสต์ตามทีเห็นสมควร
(8) ในกรณี ที ไม่ มี ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ หรื อ มี เ หตุที ทํ า ให้ ผ้ ู จั ด การ
กองทรั ส ต์ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที ได้ ให้ ทรั ส ตี เ ข้ าจั ด การ
กองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์
รายใหม่ ทังH นี H ภายใต้ หลักเกณฑ์ ตามทีกํ าหนดไว้ ในประกาศ กร.
14/2555 โดยให้ ทรั สตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็ น
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เพื อป้องกัน ยับ ยังH หรื อ จํ ากัด มิ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายร้ ายแรงต่อ
ประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม และ
ดํ า เ นิ นก า ร ตา ม อํ าน า จ หน้ า ที ที ร ะ บุ ไ ว้ ใ น สั ญ ญ า นี H แ ละ
พระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ ในการดํ า เนิ น การดัง กล่ า ว ทรั ส ตี อ าจ
มอบหมายให้ บุคคลอื นจัด การกองทรั ส ต์ แ ทนในระหว่า งนันH ก็ ไ ด้
ทังนี
H ภH ายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื อนไขทีสัญญานี Hได้ ระบุไว้
รวมทังH มี อํ า นาจในการจัด ให้ มี ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ ต าม
อํานาจหน้ าทีในสัญญานี H และพระราชบัญญัติทรัสต์
นอกจากนี H เมือทรั สตีเห็นว่ากรณีทีผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญญานี H หรื อ
พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศที
เกียวข้ องอืนใด เป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายนันได้
H ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้ ทรั สตี
สามารถเข้ าไปดําเนินการแทนผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ตามทีทรั สตี
เห็นสมควร ทังนี
H H เพือประโยชน์ของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวมก็ได้
นอกเหนื อ จากที กํ า หนดในสัญ ญานี H หากผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะ
ดําเนินการใดๆ ทีมีผลกระทบ แก้ ไข หรื อเปลียนแปลงส่วนใดส่วนหนึง
อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ของทรั พ ย์ สิ น หลัก เช่ น การแก้ ไขเปลี ยนแปลง
โครงสร้ างทรัพย์สิน การแก้ ไขเปลียนแปลงประเภทหรื อลักษณะการใช้
งานทรัพย์สิน ผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องขอความเห็นชอบจากทรั สตี
ก่อนการดําเนินการในเรื องดังกล่าว
H สต์นี H
21.2.5 หน้ าทีเกียวกับสัญญาก่อตังทรั
ทรั ส ตี มี ห น้ า ที ดูแ ลให้ ส ัญ ญาก่ อ ตังH ทรั ส ต์ นี มH ี ส าระสํา คัญ เป็ นไปตาม
กฎหมายทีเกียวข้ อง โดยในกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังท
H
รัสต์นี H ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
(1) ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาเป็ นไปตามวิธีการ และเงือนไข
ทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ใน
กฎหมายทีเกียวข้ อง
(2) ในกรณีทีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาไม่เป็ นไปตามข้ อ ข้ างต้ น (1)
ให้ ทรัสตีดําเนินการให้ เป็ นไปตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญานี H
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และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3) ในกรณี ที หลักเกณฑ์ เ กี ยวกับการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หรื อการ
จัดการกองทรัสต์ทีออกตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตาม
พระราชบัญญัติ ท รั ส ต์ มี การแก้ ไ ขเปลียนแปลงในภายหลัง และ
สัญญามีข้อกําหนดทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรั สตี
ดําเนินการเพือแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญานี Hให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
นันH ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญานี H หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มี
คําสังตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
(4) แก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบั กองทรัสต์หรือ
การขาดความเป็ นอิสระของทรัสตีให้ สิ Hนไป หากไม่สามารถแก้ ไขให้
แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วัน หรื อภายในระยะเวลาที
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ประกาศกํ า หนด ให้ ทรั ส ตี ล าออก และ
ดําเนินการเพือให้ มีทรั สตีรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ
21.4.3 แห่งสัญญาฉบับนี H รวมทังกฎหมายที
H
เกียวข้ อง
อนึง การพิจารณาว่าทรั สตีขาดความเป็ นอิสระในการทําหน้ าที
เป็ นทรัสตีหรื อไม่นนั H ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญา
นี H
21.3 ความรับผิด
21.3.1 ความรับผิดของทรัสตี
(1) ในกรณีทีทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญา
นี Hหรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ ทรั สตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที
เกิดขึ Hนแก่กองทรัสต์
ในกรณีทีมีความจําเป็ น และมีเหตุผลอันสมควรเพือประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ ตา่ งไปจากทีกําหนดไว้ ใน
สัญญานี Hได้ และหากทรัสตีได้ จดั การตามทีได้ รับความเห็นชอบนันH
ด้ วยความสุจริ ต และเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์แล้ ว ทรัส
ตีไม่จําต้ องรับผิดตามทีกําหนดในข้ อนี H
ในการปฏิ บัติ ห น้ าที ของทรั ส ตี ทรั ส ตี ไ ม่ ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ ความ
เสียหายทีเกิดขึ Hนแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใดๆ
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จากการปฏิบัติหน้ าทีของทรั สตี หากทรั สตีได้ ปฏิบัติหน้ าทีด้ วย
ความซือสัตย์ สุจ ริ ต และระมัด ระวังเยียงผู้มี วิชาชี พ รวมทังH ด้ ว ย
ความชํ านาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพือ
ประโยชน์ สูง สุด ของผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ และเป็ นไปตามสัญ ญานี H
ตลอดจนกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง มติ ข องผู้ถื อ หน่วยทรั ส ต์ และข้ อ
ผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการนี H แม้ ท รั ส ตี ไ ม่ ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นH แก่
กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง ให้ ทรั สตียงั มีหน้ าที
ดําเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ทีก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่กองทรั ส ต์
หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับ
ชดเชยความเสียหายตามความเป็ นจริ ง
(2) ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อ
ความเสีย หายที เกิ ด ขึนH แก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ หรื อ
บุค คลใดๆ จากการกระทํ า หรื อ การงดเว้ น กระทํ า การใดๆ ของ
ผู้จัดการกองทรั สต์ หากว่าทรั สตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีโดยสุจริ ต และ
ได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควรในการกํากับดูแล และตรวจสอบ
การปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ เพือให้ เป็ นไปตามสัญญา
นี H และพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศทีเกียวข้ องแล้ ว
ในกรณี เช่นว่า ให้ กองทรั สต์โดยทรั สตีมีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อ
ผู้จัด การกองทรั สต์ เพือให้ ผ้ ูจั ดการกองทรั สต์ ชดเชยเยีย วยา
ความเสียหายทีเกิดขึ Hนให้ แก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตาม
ความเป็ นจริ ง

22 การจํากัด
ความรับผิด
ของทรัสตี
และการ
ชดใช้ ความ
เสียหาย
ให้ แก่ ทรัสตี

22.1 การจํากัดความรับผิดของทรัสตี
(1)

ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี H และพระราชบัญญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใด
ตามสัญญาซึงทรัสตีได้ กระทําในฐานะทรั สตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิด
ต่อบุคคลใดอันเกิดจาก หรื อทีเกียวกับทรัพย์สินใดๆ ของกองทรัสต์ให้ มีจํานวน
จํากัด โดยทรัสตีจะต้ องรับผิดต่อบุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจํานวนเงินชดใช้
ค่าเสียหายทีทรั สตีจะได้ รับตามข้ อ 18.2.5 แห่งสัญญานี H ทังนี
H H ในกรณีทีทรั สตี
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดไว้ โดยเจตนา โดยไม่สจุ ริ ต
หรื อโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง กรณีเช่นว่านี H ทรั สตีจะมีข้อยกเว้ นความ
รับผิดมิได้

(2)

ทรั สตีไม่ต้องรับผิดต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ หากการกระทําหรื องดเว้ นการกระทํา
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ของทรั สตี (แล้ วแต่กรณี ) เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ
ประกาศ หรื อ คําสังศาล คําพิพากษาของศาล หรื อ คําสังอืนใดของหน่วยงาน
ราชการ ไม่วา่ จะมีผลบังคับเป็ นกฎหมายหรื อไม่ นอกจากนี H ทรั สตีไม่ต้องรับผิด
ในกรณีทีทรั สตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาข้ อใดข้ อหนึงตามสัญญานี Hได้
เนืองจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของทรัสตี รวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงเหตุตามทีกําหนดไว้ ใน (4) ของข้ อนี H
(3)

ในการโอนหน่วยทรัสต์ ทรั สตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้ อง
แท้ จริ งของลายมือชือ หรื อ ตราประทับ ทีปรากฏในใบทรัสต์ หรื อในการสลักหลัง
ใบทรัสต์ หรื อในตราสารการโอนหน่วยทรัสต์ หรื อตราสารใดๆ ซึงแสดงกรรมสิทธิc
ในหน่วยทรัสต์ โดยทรั สตีมิต้องรับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือชือ หรื อ
ตราประทับ รวมถึงในกรณีทีผู้ลงลายมือชือไม่มีอํานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม
ทรัสตีอาจ เรี ยกให้ มีการพิสจู น์ความแท้ จริ งของลายมือชือของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในเอกสารหรื อตราสารตามสัญญานี Hซึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือชือ หากมี
เหตุผลให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชือเช่นว่านันH

(4)

ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรื อ
ความเสียหายทีเกิดขึ Hนเนืองจากสาเหตุทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรั สตี
หรื อพนักงานของทรั สตี ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง การทีทรัพย์สินถูกโอนเป็ น
ของรัฐ การเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์ กฎเกณฑ์เกียวกับการปริ วตั รเงินตรา สงคราม
การก่อการร้ าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อความไม่สงบ การประท้ วง เหตุ
สุดวิสยั การขัดข้ องของเครื องมือ หรื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึงอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของ ทรัสตี หรื อ เหตุอืนใดทีทรัสตีไม่สามารถควบคุมได้

(5)

ทรั สตีไม่จําต้ องกระทําการใดๆ ทีจะเป็ นเหตุให้ ทรั สตีต้องใช้ เงิน หรื อทรัพย์สิน
ส่วนตัวของทรั สตี (ทรัพย์สินทีไม่ใช่ทรัพย์สินในกองทรัสต์) หรื อก่อให้ เกิดความ
รับผิดทางการเงินอืนใดๆ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อใช้ สทิ ธิตามสัญญานี Hของทรัสตี

22.2 การชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ทรัสตี
22.2.1 ให้ ทรั สตีมีสิทธิ ได้ รับเงินชดใช้ ความเสียหาย รวมทังค่
H าธรรมเนียมศาล
ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทนายความ หรื อทีปรึ กษากฎหมายซึงทรั สตีได้
ว่าจ้ างตามทีสมควรแก่กรณี เมือพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของ
ทนายความ หรื อทีปรึ กษากฎหมายดังกล่าว ทังนี
H H เงินชดใช้ ตามข้ อนี Hให้
รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบังคับคดี ใน
จํ านวนทีสมเหตุสมผล และเหมาะสม และในจํ านวนทีได้ จ่ ายไปตาม
ความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรั บผิ ด ชดใช้ จากทรั พย์ สิน ของกองทรั ส ต์
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สําหรับความรับผิดใดๆ อันทรั สตีได้ ก่อให้ เกิดขึ Hน อันเป็ นผลมาจากการ
ทีทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที และใช้ อํานาจของทรั สตีอย่างถูกต้ องเหมาะสม
ตามสัญญานี H และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที
เกียวข้ อง ในจํานวนทีไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
22.2.2 ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ ความเสียหาย และการ
รับผิดชดใช้ ตามข้ อ 22.2.1 นี Hให้ รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการ
กระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําใดๆ ของผู้ทีทรั สตีได้ มอบอํานาจ หรื อ
ตัวแทนซึงได้ รับการแต่งตังจากทรั
H
สตีด้วย 22.2.2 เงินชดใช้ ความเสียหาย
ตามข้ อ 22.2.1 นี H
(1) เป็ นเงินทีทรั สตีพึงได้ รับเพิมเติมจากเงินชดใช้ ความเสียหายอืนใด
ทีทรัสตีมีสทิ ธิได้ รับตามกฎหมาย
(2) ยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไปภายหลังทีทรั สตีพ้นจากตําแหน่งหรื อถูก
ถอดถอนจากตําแหน่งการเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

23 การแต่ งตัง
เงือนไขและ
วิธีการ
เปลียนแปล
งและ
ค่ าตอบแทน
ของทรัสตี

23.1 การแต่งตังH และเปลียนแปลงทรัสตี
23.1.1 การแต่งตังทรั
H สตี
เมือมีเหตุให้ ต้องเปลียนแปลงทรัสตี การแต่งตังทรั
H สตีรายใหม่ให้ กระทํา
ได้ โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
เท่านันH
เงือนไข และวิธีการเปลียนแปลงทรัสตี
(1) เหตุในการเปลียนแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีลาออกจากการเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

(ข)

ทรัสตีถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อสิ Hนสภาพนิติบคุ คล

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการ และเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชี

(ง) ทรัสตีหยุดประกอบกิจการไม่วา่ โดยสมัครใจหรื อตามคําสัง
ของหน่วยงานทีเกียวข้ องให้ พกั การประกอบธุรกิจเป็ นทรั สตีเป็ น
การชัวคราวหรื อสังเพิกถอนการอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรั ส
ตี
(จ) ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เปลียนแปลงหรื อถอดถอนทรั สตี
เมือปรากฏว่าทรัสตีมิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าทีทีกําหนดไว้ ใน
สัญญานี H หรื อพระราชบัญญัติทรั สต์ หรื อกระทําการ หรื องดเว้ น
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กระทํ า การอั น เป็ นความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ หรื อ
กฎหมายอืนใดซึงมิใช่ความผิดลหุโทษ และทรั สตีไม่อาจเยียวยา
แก้ ไ ขให้ สินH ไปได้ ภ ายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วัน นับ แต่ วัน ที
ผู้จดั การกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตีทราบถึงเหตุดงั กล่าว
(ฉ) เมื อปรากฏข้ อเท็ จ จริ งว่ า ทรั สตี มี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั กองทรัสต์หรื อทรั สตีขาดความเป็ นอิสระซึงไม่อาจ
แก้ ไขให้ สิ Hนไปได้ ภายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วัน และทรั สตีไม่
ลาออกจากการเป็ นทรัสตี
(2) วิธีการเปลียนแปลงทรัสตี
ในกรณีทรั สตีลาออกจากการทําหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ใน (1) (ก)
ของข้ อนี H ให้ มีการเปลียนแปลงทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H
ในกรณีทีเกิดเหตุในการเปลียนแปลงทรั สตีตามทีกําหนดไว้ ใน (1)
(ข) และ (ค) ของข้ อนี H ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้
ชําระบัญชี เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อบุคคลอืนใดทีมีอํานาจ
ตามกฎหมายอืนในทํานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว แล้ วแต่กรณี
ดําเนินการเกียวกับกองทรัสต์เท่าทีจําเป็ น และสมควรจนกว่าทรั ส
ตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
ในกรณีทีเกิดเหตุในการเปลียนแปลงทรั สตีตามทีกําหนดไว้ ใน (1)
(ง) ถึ ง (ฉ) ของข้ อ นี H ให้ ท รั ส ตี ร ายเดิ ม ทํ า หน้ า ที ทรั ส ตี ต่อ ไปแต่
เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์ หรื อการใช้ สิทธิ ในกองทรัสต์เพือมิ
ให้ กองทรัสต์เสียหาย เสือมค่า หรื อไร้ ประโยชน์จนกว่าทรั สตีราย
ใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
ในกรณีทีเกิดเหตุในการเปลียนแปลงทรัสตี ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์
เรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยเร็ ว และเสนอชื อบุ ค คลที มี
คุณสมบัติ และได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทรั สตีราย
ใหม่เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาแต่งตังH ทังนี
H H ไม่ตดั
สิทธิ ท รั สตีรายเดิม หรื อผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทีจะเสนอชือบุคคลทีมี
คุณสมบัติ และได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเป็ นทรั สตี
รายใหม่
ในกรณีทีมีเหตุให้ ต้องเปลียนแปลงทรั สตี แต่มิอาจแต่งตังทรั
H สตี
รายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอ
ต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
H สตีรายใหม่ ถ้ ามิอาจแต่งตังได้
H ให้ ศาลมี
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คําสังเลิกทรัสต์ ทังนี
H H ให้ ศาลมีอํานาจแต่งตังบุ
H คคลใดเข้ าจัดการ
กองทรั ส ต์ ใ ห้ เป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต์ โดยได้ รั บ
ค่าตอบแทนตามทีศาลกําหนดให้
(3) ผลของการเปลียนแปลงทรัสตี
การเปลียนแปลงทรั สตีตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี H ไม่ได้ มีผลกระทบ
ต่อการมีผลบังคับใช้ ของสัญญานี H และไม่มีผลกระทบต่อสถานะ
ของกองทรัสต์ และไม่ได้ ทําให้ สญ
ั ญานี Hต้ องเลิกไป
เมือมีการเปลียนแปลงทรั สตีตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี H ทรั สตีราย
เดิมต้ องดําเนินการตามทีจํ าเป็ นเพือให้ ทรั สตีรายใหม่มีสิทธิ โดย
สมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพือให้ ทรั สตีรายใหม่ทราบเกียวกับ
การจัดการกองทรัสต์ทีผ่านมา และทีต้ องทําต่อไป ตลอดจนส่งมอบ
เอกสารหลักฐาน และข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรั สต์
เพือให้ ท รั สตีรายใหม่สามารถทํ าหน้ าทีต่อไปได้ ทังH นี H ในการส่ง
มอบดังกล่าว ให้ ทรั สตีรายเดิมลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรอง
ความถูกต้ อง และครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ทรั สตีรายใหม่ และ
มอบหนังสือดังกล่าวให้ ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ ท รั ส ตี ร ายเดิ ม ดํ า เนิ น การตามวรรคหนึงให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
สามสิบ (30) วันนับแต่วนั ทีทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที
เมือทรัสตีรายใหม่เข้ าทําหน้ าทีแทนทรั สตีรายเดิม และมีสิทธิโดย
สมบูร ณ์ เ หนื อกองทรั ส ต์ ต ามที กํ า หนดไว้ ใ น (3) (ข) ของข้ อ นี H
ให้ ท รั สตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิ และหน้ าทีของคู่สญ
ั ญาที
กําหนดไว้ ในสัญญานี Hทุกประการ รวมทังเข้
H าสวมสิทธิเป็ นคูค่ วามใน
คดีหรื อเป็ นฝ่ ายทีต้ องผูกพันตามคําพิพากษา ทังนี
H H ทรั สตีรายใหม่
มิไ ด้ รั บ มาซึงความรั บผิ ด ต่อ ความเสีย หายใดๆ อัน เกิ ด จากการ
กระทําของทรัสตีรายเดิม
นอกจากนี H ทรั สตีรายใหม่มีหน้ าทีแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี H และต้ อง
แจ้ งเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรให้ บุค คลภายนอกที ตนทราบว่ า เป็ น
คู่ส ัญ ญากั บ ทรั ส ตี ร ายเดิ ม ว่ า ตนได้ เข้ าสวมสิ ท ธิ และหน้ าที
แทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว
23.2 ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรั สตีให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20.1
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แห่งสัญญานี H

24 ความเป็ น
อิสระ
ของทรัสตี
และความ
ขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์
ของทรัสตี

24.1 ทรั สตีต้องปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรั สตีของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ น
อิสระ รวมทังไม่
H กระทําการใดทีเป็ นการขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
24.1.1 ในกรณีดงั ต่อไปนี H ให้ ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรั ส
ตีของกองทรัสต์มิได้
(1) มีความเกียวข้ องกับผู้จัดการกองทรัสต์ ในลักษณะดังต่อไปนี H
เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จัดการกองทรั สต์ เกินร้ อยละห้ า (5) ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทังหมดของผู
H
้ จัดการกองทรัสต์ ดงั กล่าว
มีผ้ ูจัดการกองทรัสต์ เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้ อยละห้ า (5) ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของทรั
H
สตีดงั กล่าว
มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ในทรั สตีเป็ นบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
ผู้จัดการกองทรัสต์
มีกรรมการหรื อผู้บริ หารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อ
ผู้บริ หารของผู้จัดการกองทรัสต์
มี ค วามเกี ยวข้ อ งไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มกั บ ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ ในลักษณะทํานองเดียวกับ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้ างต้ น
หรื อ ในลัก ษณะอื นอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ในประการที อาจเป็ นเหตุ
ให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที
(2) เป็ นหรื อมีความเกียวข้ องกับผู้ทีจะจําหน่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิ
ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ก่ ก องทรั ส ต์ ใ นลัก ษณะที ทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในส่วนทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างอิสระ
หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ ารั บเป็ นทรั สตีของ
กองทรั สต์ ว่า ทรั สตีขาดความเป็ นอิสระตามข้ อนี H ให้ ท รั สตีแจ้ ง
กรณี ดัง กล่า วต่ อ สํา นัก งาน ก.ล.ต. พร้ อมทังH แสดงมาตรการที
สมเหตุสมผล และน่าเชือถือว่าจะทําให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าที
ได้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระภายในสิ บ ห้ า (15) วัน นั บ แต่ วัน ที ปรากฏ
ข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการทีแสดงไว้ นนั H
เว้ นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสังเป็ นอย่างอืน
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24.1.2 ทรัสตีจะกระทําการใดทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื อ
อาจทําให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
(1) เป็ นธุรกรรมทีมีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบ และถ่วงดุลความเป็ น
ธรรมของธุรกรรมดังกล่าว
(2) ในกรณี ที เป็ นการทํ า ธุร กรรมที เป็ นการขัดแย้ ง กับ ประโยชน์ ข อง
กองทรัสต์ ต้ องมีการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
ทราบก่อนอย่า งเพีย งพอแล้ ว โดยบุคคลดัง กล่าวไม่คัดค้ า นหรื อ
คัดค้ านในจํานวนทีน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ ตามข้ อ 16 แห่งสัญญานี H
และประกาศ สร. 27/2557
24.1.3 ในกรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ Hน ทรัสตีต้องดําเนินการให้
มันใจได้ ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับการปฏิบัติทีเป็ นธรรม และเหมาะสม
โดยการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ทรัสตี
ให้ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี H
(1) ทรั สตีต้องไม่มีผ ลประโยชน์ อืนทีอาจขัดแย้ งกับ ผลประโยชน์ ที ดี
ทีสุดของกองทรัสต์ และหากมีกรณีทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกทีจะทําให้ เชือมันได้ ว่า
การบริ หารจัดการกองทรั สต์ จะเป็ นไปเพือประโยชน์ ทีดีทีสุดของ
กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) กองทรัสต์จะไม่เข้ าทํารายการใดทีอาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทํา
หน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ เช่น การซือH อสังหาริ มทรัพย์จากบุคคลที
เกี ยวโยงกันกับทรั สตีซึงอาจทําให้ ทรั สตีไม่สามารถให้ ความเห็ น
เกียวกับการตรวจสอบ และสอบทาน (การทํา Due Diligence) ของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

25 ผู้จัดการ
กองทรัสต์
และหน้ าที
ของผู้จัดการ
กองทรัสต์

25.1 การแต่งตังH และค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
การแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ตกลงเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ โดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าที และความ
รับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H และกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศ
ของสํา นัก งาน ก.ล.ต. ที เกี ยวข้ อ ง สัญ ญาแต่ง ตังH ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ และ
ข้ อตกลงอืนระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี (ถ้ ามี)
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ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรั สต์ จะได้ รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้ าทีในฐานะผู้จัดการ
กองทรัสต์ ตามสัญญานี H โดยอัตราค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ส่วน
หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตาม
สัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์
25.2 หน้ าที
25.2.1 ผู้จัดการกองทรั สต์ มีข อบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้จัดการกองทรั ส ต์
ตามทีระบุไว้ ในสัญญานี H สัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ หรื อตามที
กฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
25.2.2 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี H
(1) ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องปฏิบตั ิหน้ าทีโดยใช้ ความรู้ ความสามารถ
เยียงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วยความรับผิดชอบ ด้ วยความระมัดระวัง
และความซือสัตย์ สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์อย่าง
เป็ นธรรม เพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม
รวมทังH ต้ อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง สัญ ญานี H
วัตถุประสงค์ในการจัดตังH กองทรัสต์ และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน/
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
(2) มีเ งิ น ทุน ที เพี ย งพอต่อการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที ตาม
สัญญานี H และความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ Hนจากการปฏิบตั ิหน้ าที
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ อย่างต่อเนือง
(3) เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลทีมีความสําคัญ และเกียวข้ อง
อย่างเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าว
ต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่ทําให้ สาํ คัญผิด
(4) ไม่ นํ า ข้ อมู ล จากการปฏิ บั ติ ห น้ าที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไปใช้
ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมเพือตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย
หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
(5) ปฏิ บั ติ ง านด้ วยความระมั ด ระวั ง ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ และในกรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ Hน
ต้ องดําเนินการให้ มันใจได้ ว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรม
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และเหมาะสม
(6) ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ และ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจน
จรรยาบรรณ และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกําหนดโดย
สมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อองค์กรทีเกียวข้ องกับ
ธุร กิ จ หลักทรั พย์ ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บโดยอนุโ ลม และไม่
สนับสนุน สังการ หรื อให้ ความร่ วมมือแก่บคุ คลใดในการปฏิบตั ิฝ่า
ฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว
(7) ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของทรั ส ตี หรื อ สํ า นัก งาน
ก.ล.ต. ซึ งรวมถึ ง การเปิ ดเผยข้ อ มูล ที อาจส่ง ผลกระทบต่ อ การ
บริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้ อมูลอืนทีควรแจ้ งให้
ทราบ
25.2.3 เพือให้ การดูแ ลจัดการกองทรั สต์ ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีใ ห้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิ ภาพ ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องจัด
ให้ มีระบบงานทีมีคณ
ุ ภาพ และสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้
อย่างครบถ้ วน ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏิบตั ิ
ของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. ในการจั ด การกองทุ น และทรั ส ต์ ที ลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ และทีจะได้ แก้ ไขเพิมเติม และประกาศอืนทีเกี ยวข้ อง
ตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
25.2.4 ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีในเรื อง
ดังต่อไปนี H
(1) การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเป็ นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึง
รวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงิน และก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ
กองทรั ส ต์ การเข้ า ทํ า สัญ ญา และการดํ า เนิ น กิ จ การต่า งๆ เพื อ
กองทรั ส ต์ ทังH นี H ภายในขอบเขต หลัก เกณฑ์ และเงื อนไขเท่า ที
สัญญานี Hได้ ระบุไว้
(2) หน้ าทีการจัดทํา และเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้ อมูล
ตามมาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ
ข้ อมูลอืนตามทีกําหนดในสัญญานี H
(3) หน้ าทีการจัดให้ มีการประกันภัยความรับผิดทีอาจเกิดขึ Hนจากการ
ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ การปฏิ บัติ ง านของตนในฐานะเป็ นผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และ
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พนัก งานของตน ตลอดระยะเวลาที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบเป็ น
ผู้จัดการกองทรั สต์ ในวงเงิ นประกันภัย ทีทรั สตี และผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ ต กลงร่ ว มกัน ว่า เพี ย งพอ และเหมาะสม แต่ทังH นี H ไม่
รวมถึ ง ความรั บ ผิ ด ต่ อ บุค คลภายนอกที เกิ ด จากการที ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ กรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั ก งานของผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ มี เ จตนากระทํ า ละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกนันH หรื อ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอก
นันH
(4) ในการทําธุรกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี Hด้ วย
ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
วา่ การจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์
หรื อ การเข้ าทํ า สั ญ ญาที เกี ยวเนื องกั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เพื อ
กองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ อง และมีผลใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย
ดํ า เนิ น การเพื อให้ มันใจได้ ว่า การลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ เ ป็ นไปอย่ า งเหมาะสม โดยอย่ า งน้ อยต้ องมี ก าร
ดําเนินการดังต่อไปนี H
การประเมิ น ความพร้ อมของตนเองในการบริ ห ารการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรั พย์ นนๆ
ั H ก่อนรั บเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อก่อน
ลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรั พย์ดังกล่าวเพือกองทรั สต์ แล้ วแต่
กรณี
การวิเคราะห์ และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบ และ
สอบทาน (การทํา Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการ
ประเมิ น ความเสี ยงด้ านต่ า งๆ ที อาจเกิ ด จากการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ นันๆ
H พร้ อมทังจั
H ดให้ มีแนวทางการบริ หารความ
เสียงด้ วย ทังH นี H ความเสียงดังกล่าว ให้ หมายความรวมถึงความ
เสียงทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี)
เช่น ความเสียงทีอาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า และการไม่สามารถ
จัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้ น
(5) ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์
ตามทีกําหนดในสัญญานี H
(6) ในกรณี ที มีก ารแต่ง ตังH ทีปรึ ก ษาเพือให้ คํา ปรึ กษาหรื อคํ าแนะนํ า
เ กี ย ว กั บ ก า ร ลง ทุ น ใ น อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ แ ละ ก า ร จั ด ก า ร
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อสัง หาริ มทรั พย์ ผู้ จัดการกองทรั สต์ ต้อ งปฏิ บัติใ ห้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี H
ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา
มิให้ ทีปรึ กษาผู้ทีมีส่วนได้ เสียในเรื องทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อมเข้ าร่วมพิจารณาในเรื องนันH
(7) ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีจัดทํา และจัดเก็บข้ อมูล และเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ในการบริ หารจัดการ การควบคุมภายใน และการ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์ โดยเมือทรั สตีจะตรวจสอบการ
จัดการในเรื องใด ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีให้ ความร่ วมมือ และ
นําส่งข้ อมูล และเอกสารหลักฐาน รวมทังH ให้ เข้ าไปตรวจสอบใน
สถานทีตังของอสั
H
งหาริ มทรัพย์ตามทีทรั สตีร้องขอ เพือให้ ท รั สตี
สามารถตรวจสอบให้ มนใจได้
ั
ว่า ผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ฝ่ าฝื นกฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของสัญญานี H หรื อไม่รักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(8) ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีจัดทํา และจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่างๆ
เกียวกับการจัดโครงสร้ างรายได้ ของกองทรัสต์ วิธีการจัดหา และ
จัดเก็ บรายได้ ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีสามารถเรี ยกเก็บจากกองทรั สต์
สัญญาทีผู้จัดการกองทรั สต์ ได้ ทําในนามกองทรัสต์กบั บริ ษัทหรื อ
บุคคลต่างๆ ให้ แก่ทรัสตี นอกจากนี H ผู้จัดการกองทรัสต์ และทรั ส
ตีต้ องประสานงาน และทํ าข้ อ ตกลงเกี ยวกับลักษณะของข้ อ มูล
เอกสารหลักฐานประกอบการทําธุรกรรม และรายงานต่างๆ รวมทังH
ความถี และระยะเวลาทีผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องนําส่งข้ อมูล และ
เอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรั สตี ทังนี
H H เพือประโยชน์ในการกํากับดูแล
และตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต์
(9) ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะต้ องปฏิ บัติ ห น้ าที ต่ า งๆ ของผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H พระราชบัญญัติทรัสต์ และ
ประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ อง ในกรณีทีผู้จัดการกองทรั สต์ ประสงค์จะ
มอบหมายให้ บุค คลอื นเป็ นผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ (Property
Manager) เพือบริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนตน ผู้จัดการกองทรัสต์
มี ห น้ า ที คัด เลื อ กผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ด้ ว ยความรอบคอบ
ระมัดระวัง เพือให้ ได้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคณ
ุ สมบัติ ความรู้
คว าม สา มา รถ แ ละ ปร ะสบก าร ณ์ ใ นก าร บริ หา รจั ด ก า ร
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สัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิ บัติ
หน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าที
และความรั บ ผิ ด ชอบเป็ นไปตามที กํ า หนดในสัญ ญานี H สัญ ญา
แต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาแต่งตังผู
H ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ ทีเกียวข้ อง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีผู้จัดการกองทรัสต์ คดั เลือก และแต่งตังH
มีข อบเขตอํ า นาจ หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบตามที กํ า หนดใน
สัญญาแต่งตังผู
H ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
สํา นัก งาน ก.ล.ต. กํ า หนดในแนวปฏิ บัติ ใ นการจัด การกองทุน
และทรัสต์ทีลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีจะได้ แก้ ไขเพิมเติม โดย
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ าที เลื อ กผู้ รั บ มอบหมายด้ วยความ
รอบคอบระมัดระวัง รวมทังกํ
H ากับ และตรวจสอบการจัดการแทน
อย่างเพียงพอ ทังH นี H ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรั บผิดชอบ
ของผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกํ า หนด
ดังต่อไปนี H เป็ นอย่างน้ อย
หน้ าทีในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์มีหน้ าที บริ หาร และจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ อํานวยความสะดวกให้ กบั ทรั ส
ตี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
ในเรื องทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์ตามทีเกียวข้ องจําเป็ น และ
เหมาะสม ดําเนินการใดๆ ร่ วมกับผู้จัดการกองทรั สต์ เพือทําให้
กองทรัสต์ได้ มาซึงใบอนุญาต และ/หรื อ เอกสารอืนใดทีเกียวข้ อง
และจํ า เป็ นในการจัด หาผลประโยชน์ จ ากอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข อง
กองทรั ส ต์ จั ด ส่ ง รายได้ นํ า ส่ ง ค่ า ใช้ จ่ า ย ที เกี ยวข้ องกั บ การ
ดําเนินงานกองทรัสต์ รวมถึงบริ หารงานให้ เป็ นไปตามสัญญาต่างๆ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ แ ก่ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ตามที ผู้ จั ด การ
กองทรั สต์ ร้ องขออย่ า งสมเหตุ ส มผล ในกรณี ที ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะขาย โอน ให้ เ ช่ า โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ
จําหน่าย (ถ้ ามี) ไม่วา่ โดยวิธีใดๆ ซึงอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่บคุ คลอืน
ติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้ อมูล ยืนเอกสาร ดํ าเนิน การ และ/หรื อ
ประสานงานกับผู้จัด การกองทรั สต์ และให้ ความช่ วยเหลือแก่
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ในการจัด การให้ ผ้ ูเ ช่ า ของทรั พ ย์ สิ น ของ
กองทรัสต์ได้ รับบริ การสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการ ดําเนินการ
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อืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นไปตามแบบ
แสดงรายการข้ อมูล และกฎหมายทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น
การจัดทํารายงาน และเอกสารการจัดการ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีหน้ าที จัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานใดๆ
รวมทังเอกสารหลั
H
กฐานทางการบัญชีทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองกับ
กองทรัสต์ เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ทรั ส
ตีหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย สามารถตรวจสอบได้ ดําเนินการส่ง
มอบบรรดาเอกสารใดๆ ที ได้ รั บ การร้ องขอให้ แก่ ผ้ ู จั ด การ
กองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) ภายในสิบ
ห้ า (15) วันทําการนับแต่วนั ทีได้ ทราบถึงหรื อควรทราบถึงการร้ อง
ขอดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั สมควรหรื อคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่าง
อื น รวมถึ ง จั ด ให้ มี ร ายงานต่ า งๆ ตามที ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้จัดการกองทรัสต์ เพือจัดส่ง รายงาน และเอกสารทีเกียวข้ องให้
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ภายในระยะเวลาที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
กําหนด ทังนี
H H ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์จะจัดทํารายงานดังกล่าว
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนตามทีปรากฏใน
เอกสารแนบ 6
บรรดาค่าใช้ จ่ายอันเกียวกับการบริ หาร และจัดการอสังหาริ มทรัพย์
ให้ เป็ นไปตามทีปรากฏในเอกสารแนบ 6
(10) กรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ ประสงค์จะให้ บคุ คลอืนรับดําเนินการใน
งานทีอยู่ในความรั บผิ ดชอบของตนนอกเหนือจาก (9) ของข้ อ นี H
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ องคั ด เลื อ กผู้ รั บ ดํ า เนิ น การด้ วยความ
รอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนกํากับ และตรวจสอบการดําเนินการ
ของผู้รับดําเนินการด้ วย ทังนี
H H ข้ อกําหนดเกียวกับการมอบหมายงาน
ต้ องไม่มีสาระทีขัดหรื อแย้ งกับประกาศ สช. 29/2555
(11) ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ ปล่อยเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดของ
ัH
กองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูเ ช่ า รายเดี ย วโดยกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ค่า ตอบแทน
ทังหมดหรื
H
อบางส่วนในรูปส่วนแบ่งกําไร (Profit Sharing) ผู้จัดการ
กองทรั สต์ ต้องมีระบบในการคัดเลือก และติดตามตรวจสอบการ
ปฏิ บัติ ง านของผู้เ ช่ า รายเดี ย วนี ใH นลัก ษณะเดี ย วกับ การว่า จ้ าง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ข้างต้ นด้ วย ทังนี
H H เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้เช่า
รายเดียวนี Hจะสามารถจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ได้ ครบถ้ วนตาม
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เงือนไขของสัญญาเช่า และรายได้ ไม่รัวไหล อันอาจทําให้ กองทรัสต์
ไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่างเต็มทีตามทีกองทรัสต์พงึ ได้ รับ

26 การ
เปลียนแปล
งผู้จัดการ
กองทรัสต์

26.1 การเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
26.1.1 เหตุในการเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี H
(1) ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ล าออกตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 26.3.3แห่งสัญญานี H
(2) ผู้จัดการกองทรั สต์ ถกู ถอดถอนจากการทําหน้ าทีเมือปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี H
เมือปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์ มิได้ จดั การกองทรัสต์ตามหน้ าที
ให้ ถกู ต้ อง และครบถ้ วนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี H สัญญาแต่งตังH
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ พระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ ห รื อ ประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศทีเกียวข้ องอืนใด และการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ า ที นันH ทรั ส ตี เ ห็ น ว่ า เป็ นการก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายอย่ า ง
ร้ ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถ
เยียวยาแก้ ไขความเสียหายนันได้
H ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดไว้
ในสัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์
ปรากฏข้ อเท็จจริ งต่อทรั สตีว่าผู้จัดการกองทรั สต์ มีลกั ษณะไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ปฏิ บัติต าม
หลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบัติ
ตามคํ า สังของสํ า นัก งาน ก.ล.ต. หรื อ ปฏิ บัติ ต ามคํ า สังแต่ ไ ม่
สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์
ของสํานักงาน ก.ล.ต. สิ Hนสุดลง และผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ได้ รับ
การต่ออายุการให้ ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(3) สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรื อสังพักการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ น
เวลาเกินกว่าเก้ าสิบ (90) วัน ตามประกาศ สช. 29/2555
(4) ผู้จั ด การกองทรั ส ต์ สินH สภาพนิ ติบุค คลหรื อ ชํ า ระบัญ ชี หรื อ ถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่วา่ จะเป็ นคําสังพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม
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26.1.2 วิธีการเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่
(1) กรณี ปรากฏเหตุใ นการเปลียนแปลงผู้จั ดการกองทรั สต์ ต ามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 26.3.1 (2) (ข) หรื อ (ค) ให้ ทรัสตีเป็ นผู้มีอํานาจใน
การถอดถอนผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ก ารขอมติ ผ้ ูถื อ
หน่ว ยทรั ส ต์ ตามข้ อ 19.8.2 (6) โดยในการดํ า เนิน การแต่ง ตังH
ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ ให้ ทรัสตีขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพือ
แต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่
วันทีปรากฏเหตุตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 26.3.1 (2) (ข) หรื อ (ค) และ
แต่งตังบุ
H คคลทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30)
วัน นับแต่วัน ที ได้ รั บมติ ทังH นี H ในกรณี ที ขอมติ แล้ ว แต่ไ ม่ไ ด้ รับ มติ
ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ เองโดย
คํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กรณีปรากฏเหตุใ นการเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรั สต์ ตามข้ อ
26.3.1 (2) (ก) ให้ ทรั สตีเป็ นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จัดการ
กองทรั สต์ โดยให้ ทรั สตีเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขอมติผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ และดําเนินการแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุตามข้ อ 26.3.1 (2) (ก)
และแต่งตังบุ
H คคลทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ
(30) วันนับแต่วนั ทีได้ รับมติ ทังนี
H H ในกรณีทีขอมติเพือถอดถอน และ
แต่งตังH ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่แล้ ว แต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ท รั สตี
ดํ า เนิ น การถอดถอนผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายเดิ ม และแต่ ง ตังH
ผู้จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
การถอดถอนผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ให้ มี ผ ลเมื อทรั ส ตี บ อกเลิ ก
สัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ และทรั สตีไม่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ ทีเกิ ดขึนH กับผู้จัดการกองทรั สต์ เพราะการถอด
ถอนผู้จัดการกองทรั สต์ โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี H และ/หรื อ
ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ อง
(2) ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั ส ต์ รายเดิม มีหน้ าทีดํา เนินการตามทีจํ าเป็ น
เพื อให้ ทรั ส ตี หรื อ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ แล้ ว แต่ ก รณี
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการ
ลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิงทีส่ง

ส่วนที 2 หน้ า 272

หัวข้ อ

รายละเอียด
มอบให้ ทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่ด้วย
26.1.3 การลาออกจากการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
หากผู้จัด การกองทรั ส ต์ ประสงค์ ที จะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ น
หนังสือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ โดยการเผยแพร่ ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ และทรั สตีทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึงร้ อยยีสิบ
(120) วัน ก่ อ นวัน ที กํ า หนดให้ ก ารลาออกมี ผ ลใช้ บัง คับ ทังH นี H ต้ อ งไม่
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และต่อทรัสตี และในระหว่าง
ทีการลาออกยัง ไม่มี ผ ลใช้ บัง คับ นันH ให้ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ ค วาม
ช่วยเหลือตามสมควรแก่ทรั สตีในการแต่งตังบุ
H คคลใหม่ (ซึงมีคณ
ุ สมบัติ
และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ รายใหม่ของกองทรัสต์แทนทีผู้จัดการกองทรัสต์ รายเดิม โดย
ในระหว่างทีทรั สตียงั ไม่สามารถแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้
นันH ให้ ผ้ ู จั ด การกองทรั ส ต์ ร ายเดิ ม ทํ า หน้ า ที ต่อ ไปจนกว่า ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ รายใหม่จะสามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์
ได้ อย่างสมบูรณ์ตามสัญญานี H
26.1.4 การดําเนินการกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้
ไม่ ว่ า กรณี ใ ดๆ หากผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที ได้
ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยังH หรื อจํากัด
มิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ทั งH ปวง โดยทรั ส ตี อ าจมอบหมายให้ บุ ค คลอื นจั ด การ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนี Hได้ ทังนี
H H ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
ข้ อ 18.2.9 (8) แห่งสัญญานี H
26.1.5 หน้ าที ของผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ภายหลั ง สั ญ ญาแต่ ง ตั งH ผู้ จั ด การ
กองทรัสต์ สิ Hนสุดลง
เพือประโยชน์แห่งสัญญาข้ อนี H ถ้ อยคําต่างๆ ดังต่อไปนี H ให้ มีความหมาย
ตามทีระบุไว้ ในข้ อนี H เว้ นแต่สญ
ั ญาจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
“ข้ อมูลทีเป็ นความลับ” หมายความว่า บรรดาข้ อมูลทีมีบุคคลใดบุคคล
หนึงเป็ นเจ้ าของ และเป็ นข้ อมูลทีเป็ นความลับ และข้ อมูลของกองทรัสต์
และ/หรื อของลูกค้ าปั จจุบนั ของกองทรัสต์ หรื อข้ อมูลซึงโดยลักษณะของ
ข้ อมูลนันควรถื
H
อได้ ว่าเป็ นข้ อมูลทีเป็ นความลับ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) ข้ อความทีเป็ นความลับนันๆ
H ความลับทางการค้ า ความรู้แห่งวิธีการ
(know-how) กลยุทธ์ แนวความคิด การดําเนินงาน ข้ อมูลเกียวกับการ
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ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รายชือลูกค้ า แผนงาน โอกาสทางการตลาด และ
การดําเนินการธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทีได้ รับโดยทางวาจา ทีเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ทีบันทึกด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในรูปแบบอืน
“การชักชวน (Solicitation)" หมายความว่า การกระทําใดๆ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่ว่าในนามของผู้จัดการกองทรั สต์ ทีลาออกเอง
หรื อ ผู้จัดการกองทรั สต์ ในกรณี ทีสัญญาแต่งตังH ผู้จัดการกองทรั สต์
สิ Hนสุดลง หรื อในนามของบุคคลอืน และไม่ว่าเพือประโยชน์ของผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ ทีลาออกเองหรื อของผู้จั ดการกองทรั สต์ ใ นกรณี ทีสัญญา
แต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ สิ Hนสุดลง หรื อเพือประโยชน์ของบุคคลอืน (ไม่
ว่าในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ทีปรึ กษา ตัวแทน หรื อ ฐานะอืนใด)
ซึงเป็ นการชัก ชวน จูง ใจ โฆษณา หรื อ พยายามจะชัก ชวน จูง ใจ หรื อ
โฆษณา หรื อ การกระทําอืนใดๆ ทีเป็ นการนําเสนอข้ อมูลทีมีผลทางธุรกิจ
"ความสัมพัน ธ์ ท างธุร กิ จ" หมายความว่า การทํ า รายการทางการค้ า ที
กระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ ว ยการรั บ หรื อ ให้ ก้ ู ยื ม คํ าH ประกัน การให้ สิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักประกัน หนี สH ิน รวมถึง พฤติก ารณ์ อื นทํ านองเดี ยวกัน ซึงเป็ นผลให้
ผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี Hทีต้ องปฏิบตั ิต่ออีกฝ่ ายหนึง
เมือธุรกรรมหรื อการทํารายการดังกล่าวคิดคํานวณเป็ นมูลค่าได้ ตงแต่
ั H ร้อย
ละสาม (3) ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อตังแต่
H
ยีสิบล้ าน (20,000,000) บาท ขึ Hนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
H H การ
คํ า นวณขนาดของธุ ร กรรมหรื อ รายการดัง กล่า วให้ เ ป็ นไปตามวิ ธี ก าร
คํ า นวณมูล ค่า ของรายการที เกี ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยอนุโ ลม แต่ใ นการพิจ ารณาขนาดของธุ ร กรรมหรื อ รายการ
ดังกล่าว ให้ นบั รวมขนาดของธุรกรรมหรื อรายการทีเกิดขึ Hนในระหว่างหก
(6) เดือนก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลกลุม่ เดียวกัน
"ลูกค้ าปั จจุบนั " หมายความว่า บุคคลใดๆ ทีเป็ นผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ในเวลาทีสัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์ สิ Hนสุดลง
สัญ ญาแต่ ง ตังH ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ สิ นH สุด ลงไม่ ว่ า ด้ วยเหตุ ใ ดๆ ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์ ยงั คงมีหน้ าทีดังต่อไปนี H
(1) ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชือลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใดๆ
ทีเกียวกับการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่ว่าจะเป็ น
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ข้ อ มูล ความลับ ทางการค้ า หรื อ ไม่ ก็ ต ามให้ แ ก่ ท รั ส ตี และ/หรื อ
ผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามทีทรัสตี
ร้ องขอตามสมควรเพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายใหม่สามารถเข้ า
ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ อย่างต่อเนืองเพือประโยชน์
สูงสุดของกองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(2) ไม่ดําเนินการหรื อประกอบธุรกิจทีมีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับ
หรื อ ที มี ล ัก ษณะเป็ นการแข่ ง ขัน กัน กับ ธุ ร กิ จ ของกองทรั ส ต์ เ ป็ น
ระยะเวลาสอง (2) ปี นับแต่วนั ทีสัญญาแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์
สิ นH สุ ด ลง หน้ าที ในข้ อนี ใH ห้ รวมถึ ง การหชั ก ชวน ติ ด ต่ อ หรื อ
ดํ า เนิ น การใดๆ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อเป็ นผลให้ ผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ ซึ งสัญ ญาแต่ ง ตังH ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ สิ นH สุด ลง มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ าปั จจุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะที
เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกองทรั สต์ และมีลกั ษณะทรั พย์ สินที
เป็ นประเภทเดียวกันกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทังนี
H H ไม่ห้าม
ลูกค้ าปั จจุบนั ทีประสงค์จะมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ เอง ในกรณี มี ข้ อสงสัย ให้ ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ร้ องขอให้
ผู้จัดการกองทรั สต์ แสดงหลักฐานเพือพิสจู น์เจตนาดังกล่าวของ
ลูกค้ าปั จจุบนั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
(3) เว้ นแต่เป็ นกรณี ทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี H หรื อจะได้ รับอนุญาต
เป็ นลายลักษณ์ อักษรจากทรั สตี หรื อเป็ นกรณี ทีต้ องปฏิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ ประกาศสํ า นั ก งาน ก.ล.ต. หรื อ
กฎหมายอื นใด หรื อ กฎ หรื อ ระเบี ย บ หรื อคํ า สังใดๆ ที ออกด้ ว ย
อํา นาจหน้ า ทีโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ กรณี ที ต้ อ งปฏิบัติต าม
คําสังของหน่วยงานราชการใดๆ ทีเกียวข้ อง ผู้จัดการกองทรั สต์
ตกลงที จะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล ที เป็ นความลับ ของกองทรั ส ต์ โ ดยไม่
เผยแพร่ ข้อมูล แบบร่ าง บัญชี รายชื อลูกค้ า และเอกสารอืนใดทีมี
สาระ สํ า คั ญ เป็ นข้ อมู ล ที เป็ นค วามลั บ ของ กองท รั สต์ ต่ อ
บุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับ ความยิน ยอมเป็ นลายลักษณ์ อักษร
จากทรั สตีเสียก่อน เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับแต่วันทีสัญญา
แต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรัสต์ สิ Hนสุดลง
(4) ดําเนินการอืนใดตามสมควรเพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายใหม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างต่อเนืองตามสัญญานี H
เพือประโยชน์ในการตีความกรณีมีข้อสงสัย ข้ อสัญญานี Hไม่ใช้ บงั คับกับ
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บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อ
เดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์

27 ความ
การปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ ตามสัญญานี H ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าทีใช้
ขัดแย้ งทาง ความรอบคอบ และระมั ด ระวั ง ในการดํ า เนิ น การเพื อป้ องกั น ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยให้ ดําเนินการดังต่อไปนี H
ของผู้จัดการ
(1) ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้องไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ทีดี
กองทรัสต์
ทีสุดของกองทรัสต์ และหากมีกรณีทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต้ องสามารถแสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกทีสามารถรองรั บให้ การจัดการ
กองทรัสต์ดําเนินไปในลักษณะทีเป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์ และ
เป็ นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
(2)

28 ค่ าธรรมเนีย
มและ
ค่ าใช้ จ่าย

ในกรณีทีผู้จัดการกองทรั สต์ มีการจัดการกองทรัสต์อืนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับ
ทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อืนนันH เว้ นแต่กองทรัสต์อืนนันเป็
H นกองทรัสต์ทีแปลง
สภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในภาค 3 ของ
ประกาศ ทจ. 49/2555

28.1 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทีจะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ น
ค่า ใช้ จ่ า ยที จํ า เป็ น และสมควรซึงเกี ยวข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การกองทรั ส ต์
โดยตรง ได้ แ ก่ ค่า ใช้ จ่า ยทังH หมดทีเกี ยวข้ อ งกับการดํา เนิ นการใดๆ เพื อการ
ก่อตังทรั
H สต์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายจะเรี ยกเก็ บจากกองทรัสต์ได้ ไม่เกิ น
อัตราทีกําหนดไว้ ในเอกสารแนบ 6 ในสัญญานี H
ในการกํ าหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายของแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามที
คู่สญ
ั ญาทีเกี ยวข้ องตกลงกันในแต่ละคราวซึงแยกต่างหากออกจากสัญญานี H
และค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมซึงกองทรัสต์
จะเป็ นผู้รับผิดชอบในภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี ทีเกียวข้ อง
28.2 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
28.2.1 ค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั Hอหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ แก่
(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงิ นให้ เป็ นไปตามอัตราทีธนาคารพาณิ ชย์
กําหนด (ถ้ ามี)
(2) ค่ า ธรรมเนี ย มการโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ ห้ เป็ นไปตามอัต ราที นาย
ส่วนที 2 หน้ า 276

หัวข้ อ

รายละเอียด
ทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
(3) ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ใ นหน่วยทรั สต์ หรื อใบ
หน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
(4) ค่าธรรมเนียมประเภทอืนๆ
ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียน
หน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามอัตราทีทรั สตี และหรื อ นายทะเบียน/
หน่วยทรัสต์กําหนด
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ หรื อ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ดําเนินการให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ เป็ นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ ให้ เป็ นไปตามทีจ่ายจริ ง
ทังนี
H H ค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี H เป็ นอัตราทียังไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน ซึง
จะเรี ยกเก็บตามจริ ง
28.3 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และหรื อค่าใช้ จ่าย
28.3.1 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 28.1
และข้ อ 28.2 แห่งสัญญานี H หากจะเป็ นผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ เช่น
การเพิมค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ เรี ยกประชุม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือลงมติเปลียนแปลงแก้ ไขสัญญานี H
28.3.2 กรณี ที ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะเปลี ยนแปลงลดค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ จะติ ด ประกาศค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ
ค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของผู้จัดการกองทรั สต์ และสถานที
ติ ด ต่ อ ทุก แห่ ง ของผู้ส นับ สนุน การขายที ใช้ เป็ นสถานที ในการซื อH ขาย
หน่วยทรัสต์ ทังนี
H H ในการเปลียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
ดัง กล่า ว ผู้ จัด การกองทรั สต์ จ ะต้ อ งแจ้ ง ให้ สํา นัก งาน ก.ล.ต. ทราบ
ภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั เปลียนแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย
นันH

29 การแก้ ไข
เพิมเติม
สัญญา

29.1 การแก้ ไขเพิ มเติ ม สัญ ญานี ตH ้ อ งไม่ ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตังH
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
29.2 การแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี Hในเรื องทีกระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับ
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มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 19.8.2 (7) แห่งสัญญานี H เว้ นแต่
เป็ นการแก้ ไขเพิ มเติ ม ตามคํ า สังของสํา นัก งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์
29.3 กรณีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี Hในประเด็นทีไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดทีเห็นโดยชัดแจ้ ง คู่สญ
ั ญาสามารถทําความตกลง
เห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
29.4 การแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี Hกรณีมีการเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมกฎหมาย หรื อ
ระเบียบหรื อคําสัง
ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืนใดทีมี
อํานาจตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง
หนังสือเวียน คําผ่อนผัน ยกเลิก หรื อเปลียนแปลง แก้ ไข หรื อเพิมเติม กฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั อันทําให้ ต้องมีการแก้ ไข
เปลียนแปลงสัญญานี H คูส่ ญ
ั ญาจะต้ องเข้ าทําความตกลงเพือแก้ ไข เปลียนแปลง
เพิมเติมสัญญานี ไH ด้ เ พือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อ บังคับ
คํ า สังที เปลี ยนแปลงหรื อ แก้ ไขเพิ มเติ ม ดัง กล่า วโดยไม่ ต้ อ งขอมติ จ ากผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์
29.5 การแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี Hกรณีอืนๆ โดยทัวไป
หากมีความจํ าเป็ นต้ องแก้ ไขเพิมเติมสัญญานีใH นกรณีอืนใดอันจะเป็ นคุณต่อ
กองทรัสต์ และผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าข้ อตกลง และเงือนไขเดิม และไม่กระทบ
สิท ธิ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม และทํ า ให้ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ไ ด้ ป ระโยชน์
ให้ ทรั ส ตี มี อํ า นาจในการแก้ ไข เปลี ยนแปลง เพิ มเติ ม สัญ ญานี ไH ด้ ตามที
เห็ น สมควร โดยไม่จํ าต้ อ งขอมติ จ ากผู้ถื อ หน่วยทรั ส ต์ อย่า งไรก็ ดี การแก้ ไ ข
เปลียนแปลง เพิมเติมสัญญาทีเป็ นการแก้ ไขในสาระสําคัญของสัญญานี H จะต้ อง
ไม่เพิมภาระให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ เกินสมควร หรื อทําให้ สิทธิ เรี ยกร้ องใดๆ
ของผู้จัดการกองทรั สต์ ทีมีอยู่แต่เดิมเสียไป เว้ นแต่การแก้ ไขในสาระสําคัญ
ดังกล่าว จะได้ รับความยินยอมจากผู้จัดการกองทรัสต์

30 การเลิก
กองทรัสต์

เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี H ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
30.1 เมือจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่าสามสิบห้ า (35) ราย
30.2 เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สนิ หลัก และผู้จัดการกองทรั สต์ ไม่สามารถดําเนินการ
เพือให้ กองทรัสต์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อย
ล้ าน (500,000,000) บาท หรื อไม่น้ อยกว่าร้ อยละเจ็ ดสิบห้ า (75) ของมูลค่า
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายในหนึง (1) ปี นับแต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
หลักดังกล่าว
30.3 กรณีทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรั สต์ แต่ทรั สตีไม่สามารถหาผู้ทีมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลา
ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นับแต่วนั ทีการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการ
กองทรั สต์ รายเดิมสิ Hนสุด และทรั สตีได้ ใช้ ความพยายามตามสมควรในการขอ
มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่แล้ วแต่ยังไม่
สามารถแต่งตังผู
H ้ จัดการกองทรั สต์ รายใหม่ได้ ในกรณีดงั กล่าวนี H ให้ ทรั สตีขอ
มติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์
30.4 เมือมีเหตุต้องเปลียนแปลงทรั สตีแต่มิอาจแต่งตังทรั
H สตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั
มิอาจหลีกเลียงได้ และผู้มีสว่ นได้ เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรั
H สตีราย
ใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้
H
30.5 เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
สัญญานี H
ทรั สตีซึงเป็ นผู้มีอํานาจหน้ าทีเกียวกับการชําระบัญชีกองทรัสต์อาจดําเนินการชําระ
บัญชีเองหรื อจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีระบุไว้ ใน
สัญญานี H
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงิ นคืนเมือกองทรั สต์ มีทรั พย์ สินคงเหลือภายหลังจากได้ หัก
ค่าใช้ จ่าย และชําระหนี Hของกองทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านันH

8.3

ช่ องทางทีผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ จะสามารถขอดูสาํ เนาสัญญาก่ อตังทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถขอดูสําเนาสัญญาก่อตังทรั
H สต์ได้ ทีผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตีได้ ในช่วงเวลาทําการ
ของผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
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9.

ผู้จัดการกองทรัสต์

9.1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษัทฯ ซึงจะทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็ นบริ ษัทจํากัดซึงจดทะเบียน
จัดตังขึ
3 3นในประเทศไทย เมือวันที 23 เมษายน 2557 โดยมีทนุ จดทะเบียนซึงเรี ยกชําระแล้ ว 10,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท มีวตั ถุประสงค์หลักเพือปฏิบตั ิหน้ าที
บริ หารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ มีดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนร้ อย
ละ 99.99 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
3
สรุปข้ อมูลสําคัญของบริ ษัทฯ ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี 3
ข้ อมูลทางธุรกิจทีสําคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ชือบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
วันทีจดทะเบียนจัดตัง+ บริษัท
ทีตัง+ ของบริษัท

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
0115557007350
23 เมษายน 2557
1121 หมู่ ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ต.เทพารั ก ษ์ อ.เมื อ งสมุ ท รปราการ
จ.สมุทรปราการ
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
(ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)
ลั ก ษณะและขอบเขตการดํ า เนิ น ทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจ
(REIT Manager)
ผู้ถอื หุ้นใหญ่ (สัดส่ วนการถือหุ้น)
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน (ร้ อยละ 99.99)
รายชือกรรมการ
(1) นายกําธร ตติยกวี (ประธานกรรมการ)
(2) นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา (กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร)
(3) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (กรรมการอิสระ)
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
นายกําธร ตติยกวี และนายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือชือร่ วมกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ
รอบระยะเวลาบัญชี
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
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9.2

ผู้ถอื หุ้นของผู้จัดการกองทรัสต์
9.2.1. ผู้ถอื หุ้น
ชือผู้ถอื หุ้น
1
2
3
4

จํานวนหุ้นทีถือ

ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
นายสมยศ อนันตประยูร
นางจรี พร อนันตประยูร
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
รวม

99,997
1
1
1
100,000

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที
จําหน่ ายได้ แล้ วทัง+ หมด
99.997%
0.001%
0.001%
0.001%
100%

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

9.2.2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทีโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่ อการกําหนดนโยบายการจัดการ หรื อการ
ดําเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์ อย่ างมีนัยสําคัญ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ คือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซึงถือหุ้นของบริ ษัทฯ
คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ วทังหมด
3
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นบริ ษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ (ต่อไปนี 3จะรวมเรี ยก ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน และบริ ษัทย่อยของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน1 ว่า “กลุ่มดับบลิวเอชเอ”) โดยมี
รายละเอียดทางธุรกิจทีสําคัญ ดังต่อไปนี 3
(1)

ข้ อมูลทัวไปของลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจของกลุ่มดับบลิวเอชเอ
กลุ่มดับบลิวเอชเอ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยดําเนินโครงการพัฒนาอาคาร
คลังสินค้ า ศูนย์ กระจายสินค้ า และอาคารโรงงาน (Logistics Facilities) รวมตลอดจน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอืนใดทีเหมาะแก่การลงทุนและจัดหาประโยชน์เพือให้ นําออกให้ เช่า
และให้ บริ การต่างๆ ทีเกียวข้ องอย่างครบวงจร การดําเนินธุรกิจดังกล่าวจะครอบคลุมการ
ให้ บริ การทุกระดับ ตัง3 แต่ต้นนํ 3า กลางนํ 3า และปลายนํ 3าของลูกค้ า โดยมีแนวคิดในการทํา
ธุรกิจทีมุง่ เน้ นความเข้ าใจและการตอบสนองความต้ องการทีเฉพาะเจาะจง และซับซ้ อนของ
ลูกค้ าแต่ละรายซึงมีศกั ยภาพสูง โครงการพัฒนาอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และ
อาคารโรงงาน ทีกลุ่มดับบลิวเอชเอดําเนินการมีทงโครงการในรู
ั3
ปแบบ Built-to-Suit (คือ
โครงการซึงพัฒนาขึ 3นตามความต้ องการของลูกค้ า เพือให้ เช่าแก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจขนาดใหญ่
โดยมุ่ง เน้ น ความเข้ า ใจและตอบสนองต่อ ความต้ อ งการโดยเฉพาะเจาะจงของลูก ค้ า ที
แตกต่างกันตามลักษณะการประกอบธุรกิจและกระบวนการปฏิบตั ิงานเป็ นสําคัญ) และ
โครงการแบบ Warehouse Farm ซึงเป็ นโครงการทีให้ บริ การทังในรู
3 ปแบบ Built-to-Suit และ
แบบสําเร็ จรูป (General Warehouse) เพือรองรับฐานลูกค้ ากลุม่ ใหม่ซึงเป็ นการเพิมสัดส่วน

1

บริ ษัททีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ถือหุ้นเกินร้ อยละ 50
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สัญญาเช่าระยะสันซึ
3 งช่วยให้ กลุม่ ดับบลิวเอชเอสามารถขยายกลุม่ ผู้เช่าไปยังผู้เช่ากลุม่ อืนได้
เพิมมากขึ 3น
กลุม่ ดับบลิวเอชเอ มีความมุ่งมันทีจะเป็ นผู้พฒ
ั นาโครงการอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย
สินค้ าและ อาคารโรงงานระดับ พรี เ มียมของประเทศไทย รวมตลอดจนอสัง หาริ มทรั พ ย์
ประเภทอืนใดทีเหมาะแก่การลงทุนและจัดหาประโยชน์กลุม่ ดับบลิวเอชเอได้ บกุ เบิกพัฒนา
โครงการต่างๆ มาเป็ นระยะเวลาเกือบ 10 ปี โครงการอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า
และอาคารโรงงานของกลุม่ ดับบลิวเอชเอมีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานระดับโลกและมีสว่ นสําคัญที
ช่ ว ยลดต้ น ทุน ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นการดํ า เนิ น งานของลูก ค้ า ได้ อ ย่า งมี นัย สํา คัญ จึ ง ทํ า ให้
โครงการต่างๆ ของกลุม่ ดับบลิวเอชเอ ได้ รับความนิยมและเป็ นทีต้ องการของลูกค้ า ซึงเป็ นทัง3
กลุม่ บริ ษัทต่างประเทศทีเข้ ามาลงทุนในประเทศไทยและบริ ษัทขนาดใหญ่ของคนไทยเอง
นอกจากนี 3 ในช่วงต้ นปี 2558 กลุม่ ดับบลิวเอชเอได้ ดําเนินการจําหน่ายหุ้นเพิมทุนในช่วงไตร
มาสที 1 ปี 2558 ทําให้ มีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วเพิมขึ 3นจาก ณ สิ 3นงวดวันที 31
ธันวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ ณ สิ 3นงวดวันที 31 มีนาคม
2558 จํานวน 1,431.23 ล้ านบาท และมีทนุ เรี ยกชําระแล้ วใหม่ จํานวน 1,314.40 ล้ านบาท
เพือรองรับการเข้ าซื 3อกิจการของบริ ษัท เหมราชพัฒนาทีดิน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทเหมราช
ฯ”) โดย ณ วันที 20 เม.ย. 2558 กลุ่มดับบลิวเอชเอ ได้ รายงานผลเสร็ จสิ 3นการรั บซือ3 หุ้น
สามัญของบริ ษัทเหมราชฯ จํานวน 9,014,154,410 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้น 92.88%
ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกิ
3
จการ
ทังนี
3 3 การเข้ าซื 3อกิจการบริ ษัทเหมราชฯของกลุม่ ดับบลิวเอชเอดังกล่าว นับเป็ นการเติบโตก้ าว
สํา คัญ ของบริ ษั ท ทัง3 สอง เพราะจะทํ า ให้ ก ารบริ ห ารจัดการและดํ าเนิ น ธุ ร กิ จรวมทัง3 การ
ประสานทางธุรกิจของทังสองบริ
3
ษัทเพือสนองความต้ องการของลูกค้ ามีประสิทธิ ภาพอย่าง
มาก โดยในปั จจุบนั บริ ษัทเหมราชฯ ได้ พฒ
ั นาและบริ หารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทังหมด
3
5
แห่ง ได้ แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ชลบุรี (2) นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) (3) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
อีสเทิร์นซีบอร์ ด (5) นิคมอุตสาหกรรรมชลบุรี 2 และเขตประกอบอุตสาหกรรมทังหมด
3
2 แห่ง
(1) เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช
ระยอง บริ ษัทเหมราชฯ มีทีดินอุตสาหกรรมทีพัฒนาในปั จจุบนั รวมถึงทีดินทีจะพัฒนาใน
อนาคตรวมกว่า 44,988 ไร่ นอกจากนี 3 ยังมีพืน3 ทีของโรงงานสําเร็ จรู ปสําหรั บเช่า รวมทัง3
คลังสินค้ าให้ เช่า ทีอยู่ในระหว่างก่อสร้ างและพัฒนารวม 750,000 ตารางเมตร โดยบริ ษัท
เหมราชฯ มีลกู ค้ ากว่า 615 รายจากจํานวนสัญญาเช่ารวมจํานวน 933 สัญญา (ข้ อมูลจาก
บริ ษัทเหมราชฯ แบบ 56-1 ประจําปี 2557) ซึงการเข้ าถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะเป็ นการช่วย
สร้ างผลประโยชน์ในภาพรวม กล่าวคือ เป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ กับกลุ่มดับบลิวเอชเอ
เนืองด้ วยกลุม่ ลูกค้ าของกลุม่ ดับบลิวเอชเอ และบริ ษัทเหมราชฯ นัน3 ไม่ทบั ซ้ อนกัน และยังทํา
ให้ สามารถจะจับกลุ่มลูกค้ า ทีกว้ างขี 3น ทําให้ กลุ่มดับบลิวเอชเอมีทีดินมากพอสําหรับการ
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พัฒนาเพือตอบรับอุปสงค์ ทีจะเกิ ดขึ 3นจากการเปิ ด AEC และทําให้ กลุ่มดับบลิวเอชเอมี
อํานาจในการต่อรองมากขึ 3น ต้ นทุนรวมในการพัฒนาและต้ นทุนการก่อสร้ างโรงงานและ
คลังสินค้ าจึงมีแนวโน้ มจะลดลง
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โครงสร้ างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มดับบลิวเอชเอ

ทีมา: ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ข้ อมูล ณ วันที 20 เมษายน 2558

จากภาพข้ างต้ น โครงสร้ างการประกอบธุรกิ จของกลุ่มดับบลิวเอชเอ แบ่งได้ เป็ น 3 ส่วนธุรกิจใหญ่
ได้ แก่
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(ก)

ธุรกิจทีเกียวเนืองกับการลงทุน พัฒนา และบริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงแบ่งออกเป็ น 3 ธุรกิจ
ย่อย คือ
1) ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือรายได้ คา่ เช่าและบริ การ
•

โครงการทีพัฒนาขึ 3นตามความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit) ธุรกิจการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพือรายได้ คา่ เช่าและบริ การ
กลุ่มดับบลิว เอชเอดําเนินธุร กิ จพัฒ นาและให้ เช่าโครงการขนาดใหญ่ ตาม
ความต้ องการของลูกค้ า (Built-to-Suit) โดยเน้ นทีทําเลทีเป็ นจุดยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ โดยสัญญาเช่าของโครงการทีพัฒนาขึ 3นตามความต้ องการของ
ผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวทีมีอายุโดยเฉลียอยู่ระหว่างตังแต่
3
10 ถึ ง 15 ปี ขึน3 ไป ทัง3 นี ล3 ัก ษณะของโครงการที ทางกลุ่ม ดับ บลิ ว เอชเอรั บ
พัฒนา อาทิ อาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และโรงงานขนาดใหญ่

•

โครงการ Warehouse Farm ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือจําหน่าย
กลุม่ ดับบลิวเอชเอเริ มพัฒนาโครงการ Warehouse Farm ภายใต้ ชือโครงการ
Mega Logistics Center โดยโครงการ Warehouse Farm ของกลุม่ ดับบลิว
เอชเอจะประกอบไปด้ ว ยโครงการทัง3 ที เป็ นแบบ Built-to-Suit และแบบ
สําเร็ จรูป (General Warehouse) มาตรฐานสูง โดยโครงการประเภท Built-toSuit ใน Warehouse Farm จะมีขนาดโครงการตังแต่
3 10,000 ถึง 16,000
ตารางเมตร ในขณะทีพื 3นทีเช่าของโครงการสร้ างแบบ General Warehouse
จะมีขนาดเล็กกว่าโดยมีพืน3 ทีเช่าเฉลียต่ออาคารตัง3 แต่ 3,000.0 ถึง 5,000.0
ตารางเมตร ถึงแม้ ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโครงการแบบ Built-to-Suit แต่ยงั คง
รู ปแบบและมาตรฐานของอาคารคลังสินค้ าและโรงงานทีมีคณ
ุ ภาพสูงซึงเป็ น
แนวทางหลักในการดําเนินธุรกิจ โดย กลุม่ ดับบลิวเอชเอได้ เล็งเห็นว่า โครงการ
Warehouse Farm จะช่วยรองรับความต้ องการขยายพื 3นทีของลูกค้ าปั จจุบนั
และเพิมฐานลูกค้ าไปยังกลุม่ ผู้เช่ารายใหม่

•

โครงการทีกลุม่ ดับบลิวเอชเอลงทุนเพือนํามาพัฒนาปรับปรุงและให้ เช่า
กลุ่มดับบลิวเอชเอมีโครงการทีจะเข้ าซื 3อสินทรัพย์ ทงที
ั 3 ก่อสร้ างแล้ ว และซื 3อทีดิน
รวมถึงโครงการทีพัฒนาแล้ วบางส่วน เพือนาไปปรับปรุ งและพัฒนาโครงการ เพือ
ปล่อยเช่าให้ แก่ลกู ค้ าทีสนใจ
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2) ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพือจําหน่าย
กลุ่ ม ดั บ บลิ ว เอชเอมี น โยบายชั ด เจนในการจํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ข องโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่าเพือเป็ นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการในอนาคตของกลุ่ม
ดับบลิวเอชเออย่างต่อเนือง โดยทีผ่านมา กลุม่ ดับบลิวเอชเอจําหน่ายให้ เข้ ากองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮาส์ ฟั นด์
(“WHAPF”) ต่อมาภายหลังกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องมีการเปลียนแปลง กลุม่
ดับบลิวเอชเอจึงพิจารณาจัดตังและจํ
3
าหน่ายสินทรัพย์เข้ าสูก่ องทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม โกรท (“WHART”) ด้ วย โดย
ปั จจุบนั กองทรัสต์ดงั กล่าวได้ จดั ตังแล้
3 วเสร็ จ และเข้ าทําการซื 3อขายในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมือวันที 18 ธันวาคม 2557
3) ธุรกิจการลงทุนและบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
•

(ข)

กลุ่มดับบลิวเอชเอมีนโยบายทีจะลงทุนในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ผ่านกองทุนรวม
(WHAPF) และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (WHART) ในสัดส่วนไม่
เกินร้ อยละ 15 ถึง 20 ของหน่วยลงทุนทังหมด
3
เพือผลตอบแทนในรู ปเงินปั นผลที
สมําเสมอ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวม (WHAPF) และกองทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (WHART) นันจะขึ
3
3นอยูก่ บั ความต้ องการใช้ เงินลงทุน และ
จํานวนเงินทีระดมทุนได้ จากการจําหน่ายสินทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวม นอกจากนัน3
กลุม่ ดับบลิวเอชเอยังได้ รับแต่งตังให้
3 เป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์สําหรับทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม และกองทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ซึงทําให้ บริ ษัทฯมี
รายได้ ประจําจากค่าบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่กองทุนรวมและกองทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในอนาคตอันใกล้

ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลั
3
งคา (Solar PV Rooftop)
ธุรกิจลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทีติดตังบนหลั
3
งคา (Solar PV Rooftop)
เป็ นธุรกิจใหม่ทีกลุม่ ดับบลิวเอชเอได้ ริเริ มขึ 3นในปี 2556 เนืองจาก กลุม่ ดับบลิวเอชเอเล็งเห็น
ว่าธุรกิจดังกล่าวมีศกั ยภาพในการเติบโตสูง มีแหล่งรายได้ ทีแน่นอนและมันคงในระยะยาว
โดยทีมีความเสียงตํา สามารถสร้ างมูลค่าเพิมโดยต่อยอดจากธุรกิจหลัก และยังสอดคล้ อง
กับแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุม่ ดับบลิวเอชเอในการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อมภายใต้ แนวคิด
พลังงานสีเขียว (Green Energy) โดยทีกลุ่มดับบลิวเอชเอจะทยอยดําเนินการติดตังแผง
3
โซลาร์ บนหลังคาอาคารคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และโรงงานทีมีอยู่เดิมและรับรู้ รายได้
ตัง3 แต่ปี 2557 เป็ นต้ น มา และคาดว่า จะสามารถรั บ รู้ รายได้ ตัง3 แต่ปี 2557 เป็ นต้ น ไป
นอกจากนี 3 แผงโซลาร์ ยงั ช่วยสร้ างคุณประโยชน์เพิมเติมให้ กบั ผู้เช่า เนืองจากแผงโซลาร์ จะทํา
หน้ าทีเป็ นฉนวนกันความร้ อนอีกชันหนึ
3 งให้ กบั หลังคาของอาคารคลังสินค้ า เพือดําเนินการ
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ยืนขอคําร้ องขอขายไฟฟ้ าต่อการไฟฟ้ านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
กลุม่ ดับบลิวเอชเอได้ ดําเนินการจัดตังบริ
3 ษัทย่อยจํานวน 11 บริ ษัทเพือดําเนินธุรกิจดังกล่าว
ซึงทังหมดถื
3
อหุ้นโดยกลุม่ ดับบลิวเอชเอร้ อยละ 74.99 และบริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ ง จากัด
(มหาชน) ร้ อยละ 25.01 โดย ณ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทย่อยของกลุ่มดับบลิวเอชเอได้
ดําเนินการขายไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แก่ กฟน. และ กฟภ. แล้ วทัง3 สิ 3นจํ านวน 4
บริ ษัท รวมกําลังการผลิต 3.30 MWp
(ค)

ธุรกิจทีเกียวเนืองกับการลงทุนในบริ ษัท เหมราชพัฒนาทีดิน จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทเหมราชฯ ประกอบธุรกิจทังหมด
3
5 ธุรกิจได้ แก่ 1. ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 2.
ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพือให้ เช่า 3. ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสําหรับ
นิคมอุตสาหกรรม 4. ธุรกิจไฟฟ้ า และ 5. ธุรกิจอืนๆ
1) ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเป็ นธุรกิจทีสร้ างรายได้ หลักให้ แก่ บริ ษัทเหมราชฯ โดย
การพัฒนาทีดินพร้ อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบประปา
ระบบโทรศัพท์ ระบบบําบัดน้ าเสีย ระบบกําจัดขยะ และสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ
เพือจําหน่ายทีดินทีพัฒนาแล้ วให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทเหมราชฯ ได้
พัฒนาและบริ หารจัดการนิคมอุตสาหกรรมทังหมด
3
5 แห่ง ได้ แก่ (1) นิคมอุตสาหกรรม
เหมราช ชลบุรี (2) นิ ค มอุ ต สาหกรรมเหมราชตะวัน ออก (มาบตาพุ ด ) (3) นิ ค ม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ ด (ระยอง) (4) นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ ด (5)
นิ ค มอุต สาหกรรรมชลบุรี 2 และเขตประกอบอุต สาหกรรมทัง3 หมด 2 แห่ง (1) เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี และ (2) เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช
ระยอง โดยกลุม่ เป้าหมายหลักจะเป็ นลูกค้ าทีมีความต้ องการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
สูง และจะตังโรงงานเป็
3
นกลุม่ อุตสาหกรรมเพือการผลิตอย่างต่อเนืองและการคมนาคมที
สะดวก เช่ น อุต สาหกรรมรถยนต์ อุต สาหกรรมปิ โตรเคมี อุต สาหกรรมเหล็ก และ
อุตสาหกรรมพลังงาน
2) ธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพือให้ เช่า
นอกจากนี 3 บริ ษัทเหมราชฯ ยังดําเนินธุรกิจพัฒนาโรงงานและคลังสินค้ าเพือให้ เช่า โดย
จัดให้ มีโรงงานสําเร็ จรู ปและคลังสินค้ า โลจิสติกส์ พาร์ คเพือให้ เช่าสําหรับผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกด้ วย
3) ธุรกิจให้ บริ การด้ านสาธารณูปโภคสําหรับนิคมอุตสาหกรรม
เพือเป็ นการให้ บริ การอย่างครบวงจร บริ ษัท เหมราชฯ ยังให้ บริ การสาธารณูปโภคต่างๆ
หลังการขายพื 3นทีในนิคมอุตสาหกรรมให้ แก่ผ้ ูประกอบการ โดยจัดให้ มีบริ การระบบ
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สาธารณูปโภคอืนๆ เพิมเติม อาทิ ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบบําบัดนํ 3าเสีย
ระบบกําจัดขยะ และสิงอํานวยความสะดวกอืนๆ
4) ธุรกิจไฟฟ้ า
บริ ษัท เหมราชฯ ได้ ลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมอีกหลายบริ ษัททีเกียวเนืองกับการ
ให้ บริ การลูกค้ าในนิคมอุตสาหกรรม อาทิ บริ ษัทได้ ลงทุนร้ อยละ 5.0 ใน บริ ษัท โกลว์ ไอ
พีพี จํากัดในธุรกิจการผลิตไฟฟ้ า และลงทุนโดยการถือหุ้นร้ อยละ 35.0 ในบริ ษัท เก็คโค่วัน จํากัด ร่วมกับบริ ษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) เพือพัฒนาโรงไฟฟ้ าขนาด 660
MW รวมถึงโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้ าอืนๆ เพิมเติมในลักษณะบริ ษัทร่วมเพิมเติม
5) ธุรกิจอืนๆ โดยบริ ษัท เหมราชฯ มีโครงการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตา่ งๆ ได้ แก่
5.1)

โครงการคอนโดมิเนียม “เดอะ พาร์ ค ชิดลม” ซึงเป็ น โครงการทีเปิ ดดําเนินการ
ตังแต่
3 ปี 2547 บนทีดินขนาด 5.5 ไร่ ตังอยู
3 ่บนถนนชิดลม โดยมีมูลค่าของ
โครงการทังสิ
3 3นกว่า 6,150 ล้ านบาท และมีจํานวนยูนิตทังสิ
3 3นจํานวน 218 ยูนิต
ซึงคิดเป็ นจํานวนยูนิตทีขายแล้ วจํานวน 217 ยูนิต (ณ วันที 31 ธันวาคม
2557)

5.2)

โครงการอสังหาริ มทรัพย์อืนๆ อันได้ แก่ โครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทีเกาะ
ล้ าน พัทยา และอาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ เนืองจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินงานในธุรกิ จหลักของบริ ษัท เหมราชฯ ดังนัน3
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ครัง3 ที
2/2558 เมือวันที 19 มีนาคม 2558 จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท เหมราชฯ และ
กลุม่ บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เหมราชฯ ดําเนินการจําหน่ายซึงสินทรัพย์ดงั กล่าว
โดยมีรายละเอียดสินทรัพย์ทีจําหน่าย ดังต่อไปนี 3
•

•

ทีดินว่างเปล่าจํานวน 2 แปลง (เอกสารสิทธิ จํานวน 6 โฉนด) ซึงตังอยู
3 ่ที
เกาะล้ าน จังหวัดชลบุรี พื 3นทีรวมประมาณ 253 ไร่
อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ซึงมีพื 3นทีใช้ สอยรวมประมาณ 29,000 ตารางเมตร
(พื 3นทีบางส่วนของอาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ มิได้ เป็ นเจ้ าของโดยบริ ษัท เหม
ราชฯหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท เหมราชฯ ซึงจะมิได้ ดําเนินการจําหน่ายใน
ครัง3 นี 3) และทีดินข้ างเคียงของอาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ จํานวนประมาณ 2.8
ไร่ และอาคารพาณิชย์ 3 ชัน3 มีพื 3นทีใช้ สอยประมาณ 1,100 ตารางเมตร
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สรุ ปข้ อมูลสําคัญและลักษณะการดําเนินธุรกิจของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และกลุ่มดับบลิวเอชเอ
(1)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริ ษัท
วันทีจดทะเบียนจัดตังบริ
3 ษัท
ประเภทธุรกิจ
ทีตังของบริ
3
ษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
มูลค่าทีตราไว้

0107555000082
23 เมษายน 2555
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับพรี เมียม
1121 หมูท่ ี 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
1,431,233,233 บาท (ข้ อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2558)
1,314,397,866 บาท (ข้ อมูล ณ วันที 31 มีนาคม 2558)
หุ้นละ 0.10 บาท (ข้ อมูล ณ วันที 6 พฤษภาคม 2558)

ผู้ถอื หุ้นใหญ่ (สัดส่ วนการถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก)
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ 3ง จํากัด
นางจรี พร อนันตประยูร
นายสมยศ อนันตประยูร
UBS AG HONG KONG BRANCH
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล
นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จํากัด
นายวุฒิ จารุกรสกุล
นายนเรศ งามอภิชน
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
รวมผู้ถอื หุ้นสูงสุด 10 รายแรก
ผู้ถอื หุ้นรายย่ อยอืน
รวมทัง+ หมด

ร้ อยละ
25.10
12.91
12.10
7.63
6.99
3.62
3.22
1.44
1.16
1.09
75.26
24.74
100.00
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รายชือคณะกรรมการ
รายชือ

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

1. นายสมยศ อนันตประยูร
2. นางจรี พร อนันตประยูร
3. นายสุรเธียร จักรธรานนท์
4. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท
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รายชือ

ตําแหน่ง

5. นายณรงค์ กริ ชชาญชัย
6. นายสมศักดิz บุญช่วยเรื องชัย
7. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร
8. ดร.พิชิต อัคราทิตย์

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. ดร.สมศักดิz ประถมศรี เมฆ
10. ดร.กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
11. ดร.อภิชยั บุญธีรวร

ทีมา: สรุปข้ อสนเทศบริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที 13 พฤษภาคม 2558

(2)

รอบระยะเวลาบัญชี
เว็บไซต์
บริษัทย่ อย
(2.1)

1 มกราคม-31 ธันวาคม
www.wha.co.th

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับพรี เมียม
1121 หมู่ ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บลเทพารั ก ษ์ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริ ษัท
0115546001801
ทุนจดทะเบียน
260,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 260,000,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้
10 บาทต่อหุ้น
(2.2)

บริษัท แวร์ เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับพรี เมียม
1121 หมู่ ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บลเทพารั ก ษ์ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริ ษัท
0115549006111
ทุนจดทะเบียน
310,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 310,000,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้
10 บาทต่อหุ้น
(2.3)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ

ผู้จดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (REIT
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Manager)
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
1121 หมู่ ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บลเทพารั ก ษ์ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริ ษัท
0115557007350
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 10,000,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้
100 บาทต่อหุ้น
(2.4)

WHA Corporation (International) Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าทีตราไว้

(2.5)

WHA Corporation (Hong Kong) Company Limited
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
ทุนจดทะเบียน
มูลค่าทีตราไว้

(2.6)

Holding Company
Pending
125698
USD 10,000
1 USD ต่อหุ้น

Holding Company
UNIT 903A, 9/F YUE XIU BLDG 160-174 LOCKHART RD
WANCHAI HONG KONG
2163668
USD 10,000
1 USD ต่อหุ้น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง+ จํากัด
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่

Holding Company
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บลเทพารั ก ษ์ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ
เลขทะเบียนบริ ษัท
0115558003005
ทุนจดทะเบียน
20,000,000,000
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 20,000,000,000
มูลค่าทีตราไว้
25 บาทต่อหุ้น
(2.7)

บริษัท เหมราชพัฒนาทีดิน จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้ อมระบบสาธารณูปโภคและสิงอํานวย
ความสะดวก และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทโรงงานสําเร็ จรู ป
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(3)

เพือเช่าและขายสําหรั บผู้ประกอบการธุรกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน3 18 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เลขทะเบียนบริ ษัท
0107536000676
ทุนจดทะเบียน
6,000,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,882,074,476.40
มูลค่าทีตราไว้
0.40 บาทต่อหุ้น
บริษัทร่ วมทุน
(3.1)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ

ผู้พฒ
ั นาโครงการคลังสินค้ า และศูนย์กระจายสินค้ า ระดับพรี เมียม

ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่

1121 หมู่ ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บลเทพารั ก ษ์ อํ า เภอเมื อ ง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เลขทะเบียนบริ ษัท
0115556021936
ทุนจดทะเบียน
768,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 768,000,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้
100 บาทต่อหุ้น
(3.2)

กลุ่มดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซล่ าร์ รูฟ
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
มูลค่าทีตราไว้

ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตังบน
3
หลังคา
1121 หมู่ 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บลเทพารั ก ษ์ อํ า เภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุทรปราการ 10270
10 บาทต่อหุ้น
บริ ษัท

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 1 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 2 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 3 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 4 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 5 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 6 จํากัด
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)
11,500,000
1,000,000
14,500,000
1,000,000
1,000,000
14,500,000

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว (บาท)
11,500,000
250,000
14,500,000
250,000
250,000
14,500,000

(4)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 8 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 9 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 10 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 16 จํากัด
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรี นโซล่าร์ รูฟ 17 จํากัด
นิติบุคคลอืนทีกลุ่มดับบลิวเอชเอ ถือหุ้นร้ อยละ 10 ขึน+ ไป
(4.1)

100,000
100,000
15,500,000
100,000
16,000,000

100,000
100,000
3,875,000
100,000
16,000,000

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า ดับบลิวเอชเอ แฟคทอรีแอนด์ แวร์ เฮ้ าส์ ฟันด์
ประเภทธุรกิจ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า
โรงงาน
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
เลขที 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน3 6 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
ทุนจดทะเบียน
13,560,600,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 9,390,600,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้
100 บาทต่อหุ้น
(4.2)

กองทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
ประเภทธุรกิจ
ทีตังสํ
3 านักงานใหญ่

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า
1121 หมูท่ ี 3 ถนนเทพารักษ์ ตํา บลเทพารักษ์ อํา เภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ทุนจดทะเบียน
3,107,900,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 3,107,900,000 บาท
มูลค่าทีตราไว้
10 บาทต่อหุ้น
ทังนี
3 3ผู้ลงทุนสามารถค้ นหาข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกลุ่มดับบลิวเอชเอได้ จาก www.wha.co.th และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ที www.set.or.th
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9.3

โครงสร้ างการจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
(1) นายกําธร ตติยกวี
(2) นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
กรรมการอิสระ
(3) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ
สนับสนุนปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา

ฝ่ ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายกํากับตรวจสอบ บริ หาร
และจัดการความเสียง

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
นายธนภัทร อนันตประยูร
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
เจ้ าหน้ าที

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายรชต ตราชูวณิช

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
นายโกศล แย้ มลีมลู
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวพรรณี กัมพลกัญจนา

หน้ าทีหลัก

หน้ าทีหลัก

หน้ าทีหลัก

จัดการประชุมผู้ถือหนว่ ยทรัสต์
และการเปิ ดเผยข้ อมูล รับเรื อง
ร้ องเรี ยน และสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานทังหมด
3

กําหนดกลยุทธ์ และแผนงานตาม
นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และดําเนินการเพือจัดหา
ผลประโยชน์และวางแผนการลงทุน

กําหนดกลยุทธ์ ตามนโยบายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และกํากับ
ดูแลและจัดการความเสียงที
เกียวกับการบริ หารจัดการและ
การลงทุน
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โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทฯ ในผู้จดั การกองทรัสต์ (REIT Manager) ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและ
เจ้ าหน้ าทีบริ หารตามโครงสร้ างสายการบริ หารงานดังนี 3
คณะกรรมการบริษัทฯ
ชือ
นายกําธร
ตติยกวี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
(กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม)

นายปิ ยะพงศ์ กรรมการ
พินธุประภา (กรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม)

นายรัฐชัย
ธีระธนาวัฒน์

กรรมการอิสระ

วุฒกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ ทีเกียวข้ องกับการ
ลงทุนหรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์

บริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการเงิ น มหาวิ ทยาลัย
Bridgeport Connecticut
ประเทศ สหรัฐอเมริ กา
วิ ท ยาศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต 1. จัดการ จัดหา ศึกษาความเป็ นไป
(สา ข า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ )
ได้ และวิเคราะห์ผลตอบแทนการ
มหาวิทยาลัย City สหราช
ลงทุ น ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที จะ
อาณาจักร
ลงทุน
2. ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ
วิเ คราะห์ ผ ลตอบแทนการลงทุน
ในการพัฒนาโครงการใหม่
3. วิเ คราะห์ ผ ลตอบแทนการลงทุน
และนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการ
ลงทุน
บริ หารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการเงิ น มหาวิ ทยาลัย
California State ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
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ผู้บริหาร
ชือ

ตําแหน่ ง

นายปิ ยะพงศ์ กรรมการ และ
พินธุประภา ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร

นายรชต
ตราชูวณิช

นายธนภัทร
อนันตประยูร

นายโกศล
แย้ มลีมลู

วุฒกิ ารศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต
( สา ข า อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ )
มหาวิทยาลัย City
สหราชอาณาจักร

ประสบการณ์ ทีเกียวข้ องกับการ
ลงทุนหรือการบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์
1. จั ด การ จั ด หา ศึ ก ษาควา ม
เ ป็ น ไ ป ไ ด้ แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์
ผ ล ต อ บ แ ท น ก า ร ล ง ทุ น ใ น
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุน
2. ศึ ก ษาค วามเ ป็ นไปได้ และ
วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
ในการพัฒนาโครงการใหม่
3. วิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
และนํ า เสนอต่อ คณะกรรมการ
ลงทุน
วิเคราะห์และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ให้ คํ า แนะนํ า รวมถึ ง ทํ า การสํา รวจ
แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ต ล า ด ใ น ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์รวมถึงการติดต่อกับ
ลูกค้ าและกําหนดค่าบริ การ
สํารวจ จัดการ จัดหา จัดซื 3อ ประเมิน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุน

ผู้ช่ว ยผู้จัดการฝ่ าย วิ ท ยาศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ (สาขาบริ หารงานและพัฒนา
พัฒนาธุรกิจ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ )
มหาวิ ท ยาลั ย Heriot-Watt
สหราชอาณาจักร
ผู้ อํ า นวยการฝ่ าย บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
และสนับ สนุ น การ ราช
ปฏิบตั ิงาน
ผู้ อํ า นวยการฝ่ าย วิ ท ยาศาสตร์ มหาบั ณ ฑิ ต กํ า กั บ ต ร วจ สอ บ ส า ข า วิ ช า เ ท ค โ น โ ล ยี
บริ ห ารและจัด การ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง ธุ ร กิ จ
ความเสียง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยกรรมการและผู้บริ หารซึงมีอํานาจในการจัดการบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยลักษณะต้ องห้ ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ทังนี
3 3 รายละเอียด
ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการอิสระ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
รวมทัง3 ฝ่ ายงานต่างๆ ทีเกี ยวข้ อง จะเป็ นไปตามคู่มือระบบการทํางานและระบบควบคุม ภายในของผู้จัดการ
กองทรัสต์ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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9.3.1. กรรมการผู้มีอาํ นาจลงลายมือชือแทนบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
นายกําธร ตติยกวี และนายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัทฯ
9.3.2. ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญหลักในการให้ ความเห็นชอบในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
ทิศทางและกําหนดนโยบายของบริ ษัทฯ เกียวกับการดําเนินงานและแผนการประกอบธุรกิจ ทังระยะ
3
สันและระยะยาว
3
กํ า หนดนโยบายการเงิ นการบริ หารความเสียงและภาพรวมองค์ กร กํ ากับดูแ ล
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และพนักงานในการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์อย่างมีประสิทธิ ภาพเป็ นไปตามนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจทีกําหนดไว้ ภายใต้
ขอบเขตของสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จัดการกองทรัสต์ สัญญาก่อตังทรั
3 สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูล หนังสือ
ชี 3ชวน วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ มติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมติของทีประชุมผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ รวมทัง3 กฎหมายที เกี ยวข้ อง โดยคํ านึง ถึง ผลประโยชน์ สูง สุด ของกองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ
นอกจากนี 3 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยังมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
เกียวกับการดําเนินการและการเปิ ดเผยข้ อมูลของรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังนี
3 3
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้ อง
(1)

ปฏิบัติหน้ าทีให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตลอดจนมติ
คณะกรรมการของบริ ษัทฯ และมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต (DUTY
OF LOYALTY) ความระมัด ระวัง (DUTY OF CARE) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(ACCOUNTABILITY) และมีจริ ยธรรม (ETHIC)

(2)

มีหน้ าทีรับผิดชอบในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ และกองทรัสต์ภายใต้ การกํากับ
ดูแลของทรัสตีรวมทังกํ
3 าหนดกลยุทธ์ และแผนการดําเนินธุรกิจระยะยาว จัดระบบโครงสร้ าง
องค์ กรที เหมาะสม และกํ ากับ ดูแ ลนโยบายในการดํ าเนิ นธุ ร กิ จ อาทิ เช่ น การลงทุน ของ
กองทรั ส ต์ ผลประกอบการของกองทรั ส ต์ ร่ า งงบประมาณประจํ า ปี และแผนธุ ร กิ จ ของ
กองทรัสต์ พิจารณาปั จจัยความเสียงทีอาจส่งผลต่อการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์ ผล
การดํ า เนิ น งานของฝ่ ายต่ า งๆ และพิ จ ารณารายการที อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ เป็ นต้ น

(3)

ดําเนินการติดตาม รวมถึงให้ คําแนะนําทีจํ าเป็ น เพื อให้ การปฏิบัติงานของผู้บริ หารและ
พนัก งานช่ ว ยให้ ก ารดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ เป็ นไปตามสัญ ญาต่า งๆ ที เกี ยวข้ อ งและ
กฎระเบียบว่าด้ วยการทําหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์
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(4)

ติดตามผลการดําเนินงานด้ านต่างๆ ของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์อย่างต่อเนือง
รวมถึงให้ คําแนะนําทีจําเป็ น เพือให้ มนใจว่
ั าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ทีกําหนดและสามารถจัดการอุปสรรคปั ญหาทีอาจเกิดขึ 3นได้ อย่างทันเวลาและเหมาะสม

(5)

พิจารณา ติดตาม รวมถึงให้ คําแนะนําทีจําเป็ นเพือให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน รวมถึง
ระบบการทํางานทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์

(6)

พิจารณา ติดตาม และดําเนินการทีจําเป็ นในการจัดให้ มีการทบทวนและปรับปรุ งนโยบาย
และแผนงานทีสําคัญต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการทําหน้ าทีผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นปั จจุบนั และ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสมําเสมอ

(7)

พิ จ ารณา ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การให้
คําแนะนําทีจํ าเป็ น เพือให้ มันใจได้ ว่าผู้บริ หารได้ ปฏิบัติงานตามหน้ าทีทีได้ รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และข้ อกําหนดในสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง
เพือประโยชน์ของกองทรัสต์

(8)

คณะกรรมการบริ ษัทฯ อาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนหรื อบุคคลอืนใด
ปฏิบัติการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ ได้ ทังนี
3 3 การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่
รวมถึงการมอบอํานาจ หรื อการมอบอํานาจช่วงทีทําให้ กรรมการหรื อผู้รับมอบอํานาจจาก
กรรมการสามารถอนุมตั ิรายการทีตนเองหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื อมี
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์

(9)

พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเกี ยวกับ การพิ จ ารณาตัด สิน ใจลงทุน และการบริ ห ารจัด การ
กองทรัสต์เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และประกาศ หรื อข้ อกําหนดต่างๆ
ทีเกียวข้ อง ได้ แก่
(ก)

การลงทุนหรื อได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมและมีการ
จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งพิ จ ารณาและทํ า ให้ มันใจว่ า บริ ษั ท ฯ ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ตรวจสอบข้ อมูลทีเกียวข้ องและประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รวมทังดํ
3 าเนินการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนใน
ทรัพย์สนิ ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ องกล่าวคือ
(1)

ในด้ านสาระของรายการเป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี 3
(1.1)

ป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง
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(2)

(1.2)

เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์

(1.3)

มีความสมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม

(1.4)

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี)
อยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม

(1.5)

ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมไม่มีสว่ นร่ วมใน
การตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนัน3

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิต้องผ่านการดําเนินการดังต่อไปนี 3
(2.1)

กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิ การเช่ามิได้ เป็ นบุคคลที
เกียวโยงกันกับบริ ษัทฯ
(2.1.1) ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไป
ตามสัญญาก่อตัง3 ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
(2.1.2) ในกรณี ที เป็ นการได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิ น หลัก ที มี มูล ค่ า
ตังแต่
3 ร้อยละ 10 (สิบ) ขึ 3นไปของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรั ส ต์ ต้ องได้ รั บอนุมัติจ ากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ด้ วย
(2.1.3) ในกรณี ที เป็ นการได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิ น หลัก ที มี มูล ค่ า
ตังแต่
3 ร้อยละ 30 (สามสิบ) ขึ 3นไป ของมูลค่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรั ส ต์ ต้ อ งได้ รั บ มติ ข องที ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สาม
ในสี) ของจํ านวนเสียงทัง3 หมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

(2.2)

กรณีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าเป็ นบุคคลทีเกียว
โยงกันกับบริ ษัทฯ
(2.2.1) ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตี ว่าเป็ นธุรกรรมทีเป็ นไป
ตามสัญญาก่อตัง3 ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
(2.2.2) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่า 1 (หนึง) ล้ าน
บาท หรื อตังแต่
3 ร้อยละ 0.03 (ศูนย์จุดศูนย์สาม) ของ
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ขึ 3นไป แล้ วแต่มลู ค่า
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ใดจะสูง กว่ า ต้ องได้ รั บ อนุมัติ จ ากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ด้ วย
(2.2.3) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่
3 20 (ยีสิบ) ล้ าน
บาทขึ น3 ไป หรื อ เกิ น ร้ อยละ 3 (สาม) ของมูล ค่ า
ทรั พ ย์ สิน สุทธิ ของกองทรั สต์ แล้ ว แต่มูลค่า ใดจะสูง
กว่า ต้ องได้ รับมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี) ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
3
้ ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
นอกจากนี 3 บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งจัด ให้ มี ที ปรึ ก ษาทางการเงิ น ให้
ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ข้ างต้ นเพือประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลที
ถูกต้ อง
ในกรณี ทีต้ องขอมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ต้องมีความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินเพือประกอบการขอ
มติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
(ข)
(10)

การจัดซื 3อจัดจ้ างของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในคู่มือระบบการทํางานและ
ระบบควบคุมภายใน

พิจารณาอนุมตั ิเกียวกับการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ของกองทรัสต์เพือให้
เป็ นไปตามกฎหมาย สัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และประกาศ หรื อข้ อกําหนดต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดย
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จะต้ อ งพิ จารณาและทํ า ให้ มันใจว่า บริ ษั ทฯ ในฐานะผู้จัด การ
กองทรัสต์ได้ ดําเนินการดังต่อไปนี 3
(ก)

ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก ต้ องจัดให้ มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ
จะกระทําโดยเปิ ดเผย และมีสาระของรายการและมีระบบในการอนุมตั ิตามทีได้
ระบุข้างต้ นด้ วย

(ข)

การจํ าหน่ายทรั พย์สินหลักทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี 3 นอกจากจะต้ องเป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในเรื องการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักทีระบุไว้ ใน (ก) แล้ ว ยังจะต้ อง
เป็ นกรณีทีเป็ นเหตุจําเป็ นและสมควรโดยได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ด้ วย
(1)

เป็ นการจําหน่ายทรัพย์สินหลักก่อนครบกําหนด 1 (หนึง) ปี นับแต่วนั ที
กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลัก
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(2)

เป็ นการจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ ได้ มาซึงกรรมสิทธิz ให้ แก่เจ้ า
ของเดิม

9.3.3. กรรมการอิสระ
(1)

ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ กรรมการอิสระต้ องมี
คุณสมบัติอย่างน้ อยดังต่อไปนี 3
(ก)

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดในบริ
3
ษัทฯ
บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลทีเกียวข้ องตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
ด้ วย)

(ข)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
3 เป็ นลูกจ้ าง
พนัก งานที ปรึ ก ษาที ได้ รั บ เงิ น เดื อ นประจํ า บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยในลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อเป็ นบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ ว
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี

(ค)

ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคู
3 ่สมรสของบุตร ของ
กรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
กรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(ง)

ไม่มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ไม่มี ผ ลประโยชน์ ห รื อ ส่ว นได้ เสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
3 านการเงินและการบริ หารงานของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งในลักษณะ
ทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ

(จ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั
หรื อผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลทีอาจมี
ความขัด แย้ ง เว้ นแต่จ ะได้ พ้ นจากการมี ลกั ษณะดังกล่า วมาแล้ ว ไม่น้อ ยกว่า 2
(สอง) ปี

(ฉ)

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษา
กฎหมายหรื อทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 (สอง) ล้ านบาทต่อ
ปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อบุคคลที
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อาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
หุ้น ส่ว นของผู้ใ ห้ บ ริ การทางวิ ช าชี พ นัน3 ด้ ว ย เว้ น แต่จ ะได้ พ้น จากการมีล ัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
(ช)

ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตัง3 ขึ 3นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ)

ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการ
ทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 (หนึง) ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทอืน ซึง
ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของ
บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

(ฌ)

พร้ อมทีจะใช้ ดลุ ยพินิจของตนอย่างเป็ นอิสระและในกรณีทีจําเป็ นเพือผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ และพร้ อมทีจะคัดค้ า นการกระทํา ของกรรมการอืนๆ หรื อของฝ่ าย
บริ หาร

(ญ)

สามารถเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพือตัดสินใจในกิจกรรมทีสําคัญของ
บริ ษัทฯ

(ฎ)

มีความรู้และประสบการณ์ทีเหมาะสม หรื อเป็ นผู้มีศกั ยภาพสูงและเป็ นทียอมรับ

(ฏ)

ไม่เป็ นบุคคลทีมีชืออยูใ่ นบัญชีรายชือบุคคลทีตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าไม่สมควรเป็ น
ผู้บริ หารตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

(ฐ)

ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายว่า
ด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กฎหมาย
ว่าด้ วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงินใน
ทํานองเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงาน
ทีมีอํานาจตามกฎหมายนันทั
3 งนี
3 3 ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที
เกียวกับการซื 3อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง
ฉ้ อฉลหรื อทุจริ ต

(ฑ)

ไม่มี ลกั ษณะอื นใดที ทํา ให้ ไม่ส ามารถให้ ค วามเห็น อย่า งเป็ นอิส ระเกี ยวกับ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ
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(2)

ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ
(ก)

พิจารณา ติด ตาม และให้ คําแนะนําทีจํ าเป็ นแก่บริ ษั ทฯ ในการดํ าเนินการให้ มี
กระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้ อมูลในรายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และ
กองทรัสต์ให้ มีความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอ เชือถือได้ และทันเวลา

(ข)

พิจารณา ติดตาม และให้ คําแนะนําทีจําเป็ นแก่บริ ษัทฯ ในการดําเนินการให้ มีระบบ
การควบคุม ภายในและระบบการทํ า งานที เหมาะสมในการทํ า หน้ า ที ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์

(ค)

พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกํ าหนดที
เกี ยวข้ อง ทังนี
3 3 เพือให้ มนใจว่
ั
ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อกองทรัสต์

(ง)

ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย และเป็ นประโยชน์ ต่อ
กองทรัสต์

(จ)

พิจารณาและรับทราบอย่างสมําเสมอ เพือให้ คําแนะนําทีจําเป็ นในเรื องดังต่อไปนี 3
(1)

รายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับกองทรัสต์

(2)

จุดอ่อนและสิงทีต้ องมีการปรับปรุงแก้ ไขเกียวกับระบบการควบคุมภายใน
และระบบการทํางานในการทําหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์และการ
รายงานความคืบหน้ าในการแก้ ไข

9.3.4. การประชุมคณะกรรมการ
(1)

องค์ประชุมและการออกเสียงลงมติ
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทุกครัง3 องค์ประชุมจะต้ องประกอบด้ วยกรรมการเข้ า
ประชุ ม ด้ ว ยตนเองเกิ น กว่ า ครึ งหนึ งของจํ า นวนกรรมการทัง3 หมด และมติ ทัง3 ปวงของ
คณะกรรมการจะต้ อ งได้ รับ คะแนนเสีย งเห็ น ด้ ว ยเกิ น กว่า ครึ งหนึงของจํ า นวนกรรมการ
ทังหมดที
3
เข้ าร่ วมประชุม และในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการนัน3
กรรมการทีมีส่วนได้ เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและ
จะต้ องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนันๆ
3 ด้ วยเช่นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประธานในทีประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกท่าน
ได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผยก่อนการลงคะแนน และสรุ ปมติของทีประชุมในแต่ละ
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วาระการประชุม โดยบริ ษัทฯ จะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร โดยจัดเก็บต้ นฉบับร่วมกับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
และจัดเก็บสําเนาในรูปแบบอิเล็คโทรนิค เพือความสะดวกสําหรับกรรมการและผู้ทีเกียวข้ อง
ในการตรวจสอบ
(2)

คณะกรรมการบริ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกไตรมาส อย่าง
น้ อยไตรมาสละ 1 (หนึง) ครัง3 เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณารับทราบและอนุมตั ิการ
ดําเนินการทีจําเป็ นในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องดังต่อไปนี 3
(ก)

ผลประกอบการของทางบริ ษัทฯ และกองทรัสต์

(ข)

ร่ างงบประมาณประจําปี ของกองทรั สต์ แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ ทางธุรกิ จของ
กองทรัสต์ทีได้ จดั ทําขึ 3นโดยบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ด้ วยความร่ วมมือ
และสนับสนุนจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(ค)

ความคืบหน้ าในการดําเนินการตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดทีกําหนดขึ 3นโดย
บริ ษัทฯ ด้ วยความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในการจัดหา
ผลประโยชน์ให้ แก่กองทรัสต์ รวมทังปั
3 ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึ 3น และแนวทางใน
การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว

(ง)

แนวทางในการบรรเทาความเสียงหรื อ เหตุอื นใดที อาจมี ผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์

(จ)

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ ายงานต่างๆ ในบริ ษัทฯ อันได้ แก่ ฝ่ ายกํ ากับตรวจสอบ
บริ หารและจัดการความเสียง ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ และสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมทัง3 ปั ญหาและอุปสรรคทีเกิ ดขึ 3นในการ
ปฏิบตั ิงาน และแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและอุปสรรคดังกล่าว

(ฉ)

แนวทางในการดํ า เนิ น การรั บ ข้ อ พิ พ าทและข้ อ ร้ องเรี ย นที สํ า คัญ เกี ยวกับ การ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ซงต้
ึ องได้ รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ

(ช)

จุดอ่อนด้ านระบบควบคุมภายในและระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ในการทํา
หน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึงแนวทางและความคืบหน้ าในการแก้ ไข

(ซ)

รายการระหว่างกันและรายการใดๆ ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
กับการดําเนินงานของกองทรัสต์

(ฌ)

เรื องใดๆ ก็ตามทีต้ องมีการพิจารณาและอนุมตั ิโดยทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
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(ญ)
(3)

เรื องอื นใดที สํ า คัญ และมี ค วามเกี ยวข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ
กองทรัสต์

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญเกียวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และ
การมี ส่ ว นได้ เสี ย ที เกี ยวข้ องกั บ กองทรั ส ต์ และบริ ษั ท ฯ กั บ บุ ค คลที เกี ยวข้ อง ดัง นั น3
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีนโยบายเกียวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยยึด
หลักการว่า การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ ของบริ ษัทฯ และการดําเนินงานของ
บุคลากรทุกคนของบริ ษัทฯ จะต้ องทําเพือผลประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์เท่านัน3 และควร
หลีกเลียงการกระทําทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ นอกจากนี 3 ทังกรรมการ
3
และผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ยังมีหน้ าทีต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลทีมีความ
เกียวข้ อง ซึงเป็ นส่วนได้ เสียทีเกียวข้ องกับการบริ หารจัดการของกองทรัสต์หรื อบริ ษัทฯ ด้ วย
เพือให้ ทราบถึงความสัมพันธ์และการมีสว่ นได้ เสียของผู้ทีเกียวข้ องในรายการดังกล่าว
บุคคลทีมีความเกียวข้ องกับกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ ในข้ อนี 3ให้ มีความหมายตาม
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม ได้ แก่
(ก)

กรณีบุคคลทีมีความเกียวข้ องเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ หมายความถึง คู่สมรส บุตร
หรื อบุตรบุญธรรมทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หาร

(ข)

กรณีบคุ คลทีมีความเกียวข้ องเป็ นนิติบคุ คล ให้ หมายความถึง นิติบคุ คลทีคู่สมรส
บุตร หรื อบุตรบุญธรรมทียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หารมีอํานาจ
ควบคุม

คําว่า “มีอํานาจควบคุม” หมายถึง การมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง คือ
(1)

การถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลเกินกว่าร้ อยละ 50 (ห้ าสิบ) ของจํานวน
สิทธิออกเสียงทังหมด
3
หรื อ

(2)

การมีอํานาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในทีประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึง
ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้ อม หรื อ

(3)

การมีอํานาจควบคุมการแต่งตัง3 หรื อถอดถอนกรรมการ ตังแต่
3 กึงหนึงของกรรมการ
ทังหมดไม่
3
วา่ โดยตรงโดยอ้ อม
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9.4

การแบ่ งฝ่ ายงานและหน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ ละฝ่ ายงานในผู้จัดการกองทรัสต์
9.4.1. จําแนกตามรายละเอียดของงาน
บริ ษัทฯ ได้ รับการจัดตัง3 ขึน3 โดยมีวัตถุประสงค์ ทีจะประกอบธุรกิ จการเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ตาม
พ.ร.บ.ทรัสต์ เป็ นธุรกิจหลัก บริ ษัทฯ ได้ แบ่งฝ่ ายงานออกเป็ น 3 ฝ่ ายหลัก เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีใน
การเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ ของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามสัญญาก่อ ตัง3 ทรั ส ต์ สัญญาแต่ง ตัง3 ผู้จัด การ
กองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และกฎหมาย รวมถึงกฎ และ/หรื อ ระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง
ฝ่ ายงานต่างๆ ของบริ ษัทฯ และขอบเขตของงานและหน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย สามารถ
สรุปได้ ดงั นี 3
ฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริ หารและ
จัดการความเสียง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

• กํ า หนดกลยุท ธ์ เ พื อกํ า กับ
การดูแลบริ หารและจัดการ
ความเสียงที เกี ยวข้ อ งกับ
การบริ หารจัดการและการ
ลงทุ น ของกองทรั ส ต์ ให้
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังท
3
รั ส ต์ แ ล ะ ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที
เกียวข้ อง

• กํ า หนดแผนงานและกล
ยุท ธ์ และดํ า เนิ น งานเพื อ
จัดหาผลประโยชน์ รวมถึ ง
การดูแลบริ หารกองทรัสต์

• จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ และคู่สญ
ั ญา
ตามที กํ า หนดในสัญ ญา
ก่ อ ตั ง3 ท รั ส ต์ ก ฎ ห ม า ย
ประกาศที เกี ยวข้ อ ง หรื อ
สัญ ญาต่า งๆ เช่ น การจัด
ประชุ ม ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์
การจัดทํารายงานประจําปี
และแบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ล ป ร ะ จํ า ปี ข อ ง
กองทรั ส ต์ รวมทั ง3 ข้ อมู ล
เกียวกับผู้จดั การกองทรัสต์
และกองทรัสต์

• ดูแ ลและป้ องกั น มิ ใ ห้ เกิ ด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร ะ ห ว่ า ง
กองทรัสต์กบั บุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง

• ว า ง แ ผ น คั ด เ ลื อ ก แ ล ะ
พิ จ า ร ณ า ว า ง แ ผ น ก า ร
ลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ของกองทรั ส ต์ ร วมถึ ง การ
ลงทุนในทรัพย์สนิ อืน
• จั ด ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบหรื อสอบทาน
ข้ อมู ล อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์จะลงทุน

• จัด โครงสร้ างองค์ ก รและ
แนวทางการดําเนินการเพือ
รักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของ
ก อ ง ท รั ส ต์ แ ล ะ ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวมเมื อ
เ กิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ขึ 3น

• วางแผนกลยุ ท ธ์ ในการ
จั ด หาผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์

• ดูแลให้ บคุ ลากรทีเกียวข้ อง

• วางแผนการตลาดและ

• ดํ า เ นิ น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ผู้
ป ร ะ เ มิ น มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์
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• ติ ด ต่ อ แ ล ะ ดู แ ล ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต
• ค ว บ คุ ม ติ ด ต า ม
ประสานงานและดูแลงานที
ได้ มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
จัดทําและดําเนินการโดยผู้

ฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริ หารและ
จัดการความเสียง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

กั บ การดํ า เนิ น การของ
ก อ ง ท รั ส ต์ เ ป็ น ผู้ ที มี
คุณ สมบัติ เ หมาะสมตาม
ลัก ษณะงานที ปฏิ บัติ แ ละ
ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมายทีเกียวข้ อง

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ข า ย ก า ร
ประชาสัมพันธ์

• ประเมิ น ผลงานและการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร

• กําหนดกลยุทธ์ การแข่งขัน
เพื อสร้ างผลตอบแทนได้
ตามเป้า
• จัดการบริ หารความเสียงที
เกียวข้ องกับการ
• จัดทําประมาณการรายได้
แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
กองทรัสต์

• ตรวจสอบการดํ า เนิ น งาน
ของกองทรั ส ต์ ว่ า เป็ นไป
ตามสัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์
และกฎหมายที เกี ยวข้ อง
หรื อไม่ เพือทําให้ มันใจว่า
กองทรั สต์ และบุ ค คลที
เกียวข้ องทราบถึงกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที มี ก าร
แก้ ไขเปลียนแปลง

• ควบคุมดูแลและตรวจสอบ
การทํ า งานของผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

• การพิ จ ารณาและอนุ มั ติ
รายจ่ายพิเศษหรื อรายจ่าย
นอกงบประมาณลงทุนของ
กองทรัสต์

• ดูแ ลการใช้ ประโยชน์ การ
รั ก ษาความสะอาดและ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย จ า ก
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์

• ดูแลเกี ยวกับนโยบายและ
การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
(ถ้ ามี)

• ดูแลผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การ
• ดูแลการจัดเก็บค่าเช่าและ
ค่า บริ ก ารพื น3 ที ให้ มี ค วาม
ครบถ้ วนและถูกต้ อง
• ดูแ ลจัด การค่า ใช้ จ่ า ยของ
ก อ ง ท รั ส ต์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
• ดู แ ลจั ด หาบุ ค ลากรที มี
ความรู้ ความสามารถและ
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ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ให้ บริ การภายนอก (งานทีมี
การ Outsource) เช่น การ
จัดเตรี ยมเอกสารงานด้ าน
น า ย ท ะ เ บี ย น ผู้ ถื อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ แ ละการจ่ า ย
ผลประโยชน์ เป็ นต้ น
• การรับข้ อร้ องเรี ยนและการ
ดําเนินการกับข้ อพิพาท
• การควบคุมดูแลทรัพย์สนิ
• การจัด เก็ บ ข้ อ มูล เอกสาร
แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น เ กี ย ว กั บ
กองทรัสต์
• ง า น ส นั บ ส นุ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น เ ช่ น ก า ร
บริ หารงานบุ ค คล การ
จั ด การด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ก า ร
บริ หารงานทัวไป การจัดซื 3อ
จัดจ้ าง

ฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริ หารและ
จัดการความเสียง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

ความเชียวชาญเพิมเติม
• จัด อบรมและพัฒ นาองค์
ความรู้ ของบุ ค ลากรเพื อ
การบริ หารจัดการกองทรัสต์
ให้ มีประสิทธิภาพยิงขึ 3น
9.4.2. จําแนกตามระบบงานของผู้จัดการกองทรัสต์
เพือให้ บริ ษัท ฯ สามารถปฏิบัติง านในฐานะผู้จัดการกองทรั สต์ ไ ด้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและเพือให้
บริ ษัทฯ มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อกํ าหนดทีเกี ยวข้ องของสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทฯ จึงได้ จัดให้ มี
ระบบงานตามข้ อกําหนดทีเกียวข้ องซึงประกอบด้ วย
(1)

ระบบการบริ หารจัดการความเสียงเกียวกับการลงทุนของกองทรัสต์

(2)

ระบบป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

(3)

ระบบการติดตามดูแลให้ บคุ ลากรมีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์

(4)

ระบบรองรับการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์

(5)

ระบบการปฏิบตั ิการด้ านงานสนับสนุน และ

(6)

ระบบการควบคุมภายในและดําเนินงานเกียวกับข้ อร้ องเรี ยนและข้ อพิพาท

โดยในแต่ละระบบจะมีระบบงานย่อย ดังมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี 3
ฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริ หารและ
จัดการความเสียง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

• ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
กํ า กับ ดูแ ลการปฏิ บัติ ง าน
ของ กรรมการ ผู้ บริ หาร
และพนักงานของผู้จัดการ
กองทรัสต์
• ระบบการพิ จ ารณาและ
อนุมัติ ร ายจ่ า ยพิ เ ศษหรื อ
รายจ่ายนอกงบประมาณ

• ร ะ บ บ แ ล ะ ขั น3 ต อ น ก า ร
พิ จ า ร ณ า แ ละ คั ด เ ลื อ ก
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• ร ะ บ บ แ ล ะ ขั น3 ต อ น ก า ร
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของผู้ จั ด การ
กองทรั ส ต์ แ ละผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์

• ระบบการควบคุ ม ดู แ ล
ทรัพย์สนิ
• ร ะ บ บ ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ
เปิ ดเผยข้ อมู ล เกี ยวกั บ
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละ
กองทรั สต์ ต ามสั ญ ญา
ต่ า งๆ แ ละ กฎหม าย ที
เกียวข้ อง
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ฝ่ ายกํากับตรวจสอบบริ หารและ
จัดการความเสียง

ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

• ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร
จัด เก็ บ รายได้ ค่ า เช่ า และ
ค่ า บริ การโดยผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
• ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที เรี ย ก
เก็ บจากกองทรั ส ต์ โ ดย
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• ร ะ บ บ ก า ร จั ด ทํ า
งบประมาณรายรั บ และ
รายจ่ายของกองทรัสต์

• ระบบการควบคุมและดูแล
งานทีได้ มีก ารมอบหมาย
ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย ผู้
ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ย น อ ก
(Outsourcing)
• ระบบการจัดซื 3อจัดจ้ าง
• ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อมู ล
เ อ ก สา ร แ ละ ห ลั ก ฐ า น
เกียวกับกองทรัสต์
• ระบบการรั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น
และการดําเนินการกับข้ อ
พิพาท

• ระบบและขัน3 ตอนการพิ จ ารณาและคัด เลื อ กการลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์
• ระบบและขัน3 ตอนการสอบทานรายงานการประเมิ น มูล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (Appraisal Report)

• ระบบการติดตามวิเคราะห์ และประเมินความเสียงเกียวกับการลงทุนและบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• การให้ ความร่วมมือแก่ทรัสตี
• ระบบในการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
o การเปิ ดเผยข้ อมูลการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หาร
o การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวข้ องของกองทรัสต์
o การติดตามประเด็นเกียวกับการแข่งขันทางธุรกิจ
o การติดตามประเด็นเกียวกับความเป็ นอิสระในการทําหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์
o การเปิ ดเผยส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์จากบริ ษัท/บุคคลทีเป็ นคูค่ ้ ากับกองทรัสต์
• ระบบและขันตอนการพิ
3
จารณาและคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• ระบบและขัน3 ตอนการพิจารณา คัดเลือกและว่าจ้ างผู้เชียวชาญด้ านต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการ
บริ หารจัดการกองทรัสต์
• ระบบควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์
• ระบบและขันตอนการติ
3
ดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์และผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
• ระบบควบคุมการปฏิบัติหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์ ตามข้ อกํ าหนดในสัญญาแต่งตัง3
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
• ระบบการควบคุมการรับชําระรายได้ และการชําระค่าใช้ จ่าย
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9.5

หน้ าทีและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบหลักในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการ
ลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์และควบคุมการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ ในฐานะ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะปฏิบตั ิหน้ าทีภายใต้ การกํากับดูแลของทรัสตีโดยมีหน้ าทีและความรับผิดชอบดังนี 3
9.5.1. หน้ าทีโดยทัวไป
(1)

ผู้จัดการกองทรัสต์ จะปฏิบัติหน้ าทีในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิชาชี พซึงได้ รับความไว้ วางใจด้ วย
ความระมัดระวังซือสัตย์สจุ ริ ต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไป
ตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ สัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ กฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อ
ผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผย เพือประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ู
ลงทุนและมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็ นการขัดหรื อแย้ งกับประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยรวม

(2)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามหลัก การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การเป็ นผู้จัด การ
กองทรัสต์ดงั ต่อไปนี 3
(ก)

มีเงินทุนทีเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ 3นจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง

(ข)

เปิ ดเผย ให้ ความเห็น หรื อให้ ข้อมูลทีมีความสําคัญและเกียวข้ องอย่างเพียงพอใน
การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจนไม่
บิดเบือนและไม่ทําให้ สาํ คัญผิด

(ค)

ไม่ นํ า ข้ อ มูล จากการปฏิ บัติ ห น้ า ที ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ ไ ปใช้ ประโยชน์ อ ย่ า งไม่
เหมาะสมเพื อตนเองหรื อ ทํ า ให้ เ กิ ด ความเสีย หายหรื อ กระทบต่อ ผลประโยชน์
โดยรวมของกองทรัสต์

(ง)

ปฏิบัติงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และใน
กรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึ 3นต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ลงทุน
ได้ รับการปฏิบตั ิทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
อนึ ง เพื อป้ องกัน การขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ร ะหว่ า งกองทรั ส ต์ กับ ผู้จัด การ
กองทรัสต์อนั อาจเกิดขึ 3นในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงทีจะดําเนินการดังต่อไปนี 3
(1)

ต้ อ งไม่ มี ผ ลประโยชน์ อื นที อาจขัด แย้ ง กับ ผลประโยชน์ ที ดี ที สุด ของ
กองทรัสต์ และหากมีกรณีทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ต้ องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกทีจะทําให้ เชือมันได้ ว่า การบริ หารจัดการ
กองทรั ส ต์ จ ะเป็ นไปเพื อประโยชน์ ที ดี ที สุด ของกองทรั ส ต์ แ ละผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์โดยรวม
(2)

ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์จัดการกองทรัสต์อืนอยู่ด้วย ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรั ส ต์ ที ขออนุญ าตเสนอขายหน่ว ยทรั สต์ ต้อ งไม่เป็ นประเภท
เดียวกันกับทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์อืนนัน3

(จ)

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ร.บ.ทรัสต์ และกฎหมายอืนทีเกี ยวข้ องกับการ
ดําเนินการของกองทรั สต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพทีกําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์หรื อองค์กรทีเกียวข้ อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรับโดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สังการ
หรื อ ให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ บุค คลใดในการปฏิ บัติ ฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อ ข้ อ กํ า หนด
ดังกล่าว

(ฉ)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการปฏิ บัติ ห น้ า ที ของทรั ส ตี ห รื อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หาร
จัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญหรื อข้ อมูลอืนทีควรแจ้ งให้ ทราบ โดยเฉพาะอย่าง
ยิง ให้ รวมถึงหน้ าทีดังต่อไปนี 3
(1)

จัดทําและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการบริ หารจัดการ
การควบคุมภายใน และการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์ โดยเมือทรัส
ตีประสงค์จะตรวจสอบการจัดการในเรื องใด ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องให้
ความร่ วมมือในการนําส่งข้ อมูลและเอกสารหลักฐาน รวมทัง3 ให้ เข้ าไป
ตรวจสอบในสถานทีตังของอสั
3
งหาริ มทรัพย์ตามทีทรัสตีร้องขอเพือให้ ทรัส
ตีสามารถตรวจสอบให้ เป็ นทีมันใจได้ ว่าผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิฝ่า
ฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดแห่งสัญญาก่อตังทรั
3 สต์หรื อไม่รักษาประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

ในช่วงระยะเวลาก่อนการจัดตัง3 ทรั สต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีต้ อง
จัดส่งข้ อมูลและเอกสารทีเกี ยวข้ องกับการจัดโครงสร้ างของกองทรั สต์
วิ ธี ก ารปล่อ ยเช่ า การจัด หาและการจัด เก็ บ รายได้ ค่า ใช้ จ่ า ยต่า งๆ ที
สามารถเรี ยกเก็ บจากกองทรั สต์ สัญญาว่าจ้ างระหว่างกองทรัสต์ และ
บริ ษัท หรื อบุคคลต่างๆ เป็ นต้ นเพือให้ ทรัสตีนํามาวางแผนปฏิบตั ิงานใน
การกํากับดูแลและตรวจสอบการบริ หารจัดการการควบคุมภายในและ
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3)

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประกันภัยความรั บผิดทีอาจเกิดขึน3
จากการดํา เนิน ธุรกิ จหรื อการปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็ นผู้จัด การ
กองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของตนตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ในวงเงินที
เพียงพอและเหมาะสม

(4)

ในการทํ า ธุ ร กรรมเกี ยวกั บ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื อกองทรั ส ต์ ผู้จัด การ
กองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3
(ก)

ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื อ ใ ห้ มั น ใ จ ได้ ว่ า ก า ร จํ า ห น่ า ย จ่ า ย โอ น
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อการเข้ าทํ า สั ญ ญาที เกี ยวเนื องกั บ
อสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผลใช้
บังคับได้ ตามกฎหมาย

(ข)

ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องดําเนินการ
ดังต่อไปนี 3
(1) ประเมินความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั 3 ก่อนรับเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ
ก่ อ นลงทุ น เพิ มเติ ม ในอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเพื อ
กองทรัสต์แล้ วแต่กรณี
(2) วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและ
สอบทาน (การทํา Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์
ทีลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ซึงคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรื อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตลอดจนการประเมิน
ความเสี ยงด้ านต่ า งๆ ที อาจเกิ ด จากการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์นนๆ
ั 3 พร้ อมทังจั
3 ดให้ มีแนวทางการบริ หาร
ความเสียงด้ ว ยทัง3 นีค3 วามเสียงดังกล่าว ให้ ห มายความ
รวมถึงความเสียงทีเกียวข้ องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสียงทีอาจเกิดจากการ
ก่ อ สร้ างล่า ช้ า และการไม่ส ามารถจัด หาประโยชน์ จ าก
อสังหาริ มทรัพย์ได้

(5)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
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(6)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีในการดําเนินการเพิมทุนของกองทรัสต์และลด
ทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ตามเหตุและกระบวนการทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
3 สต์

(7)

เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ให้ ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
ดําเนินการและให้ ความร่ วมมือตามทีจําเป็ นเพือให้ การส่งมอบงานแก่
บุคคลทีจะเข้ ามาปฏิบตั ิหน้ าทีแทนสําเร็ จลุลว่ งไป

(8)

ในกรณีทีมีการแต่งตังที
3 ปรึ กษาเพือให้ คําปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกียวกับ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ ผ้ จู ัดการ
กองทรัสต์ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3
(ก)

ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา

(ข)

ไม่ ใ ห้ ที ปรึ ก ษาผู้ที มี ส่ว นได้ เ สี ย ในเรื องที พิ จ ารณาไม่ว่ า โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อมเข้ าร่วมพิจารณาในเรื องนัน3

(9)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งจัด ทํ า งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานบัญ ชี ทีกํ าหนดตามกฎหมายว่า ด้ วยวิชาชี พบัญชี แ ละส่งงบ
การเงินดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสาม (3) เดือนนับแต่วนั สิ 3น
รอบปี บัญ ชี โ ดยงบการเงิ น ที จัด ทํ า นัน3 ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(10)

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ ซึงรวมถึงข้ อมูลตามมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ตลอดจนข้ อมูลอืนใดตามทีกําหนด
ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์

(11)

จัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ต่อทรัสตี สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลัก ทรั พ ย์ ผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ตามที กํ า หนดใน พ.ร.บ. หลัก ทรั พ ย์
กฎหมายอื นที เกี ยวข้ อ ง และสัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ ซึงรวมถึ ง การจัด ส่ง
รายงานประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ พร้ อมกับ หนัง สื อ นัด ประชุ ม สามัญ
ประจําปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ นอกจากนี 3 ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าที
ชีแ3 จงจัดส่งเอกสารหรื อหลักฐานทีเกี ยวข้ องดําเนินการหรื องดเว้ นการ
ดําเนินการตามที สํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสัง หรื อร้ องขอ

(12)

หลีกเลียงสถานการณ์ ทีอาจทําให้ เ กิ ดข้ อสงสัยในความเป็ นอิส ระของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยเฉพาะอย่างยิงในการพิจารณาคัดเลือกหรื อซือ3
ขายอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตลอดจนหลัก ทรั พ ย์ แ ละบริ ก ารอื นใดให้ แก่
กองทรัสต์ห้ามมิให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จัดการของ
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ผู้จัดการกองทรัสต์ และพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ รับค่านายหน้ า
หรื อผลประโยชน์ตอบแทนทีได้ จากการให้ บริ การ (Soft Commission)
หรื อผลประโยชน์อืนใดจากเจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์เดิมหรื อ ผู้สนับสนุน
(Sponsor) ผู้ขายหลักทรัพย์ ผู้ให้ บริ การหรื อบริ ษัทนายหน้ า เป็ นรายได้
หรื อประโยชน์ของตนเอง
(13)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีเปิ ดเผยส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ของ
ผู้จัด การกองทรั สต์ และบุค คลทีเกี ยวข้ องของผู้จัด การกองทรั สต์ จาก
บริ ษัท หรื อบุคคลทีเป็ นคู่ค้ากับกองทรัสต์ ไว้ ในหนังสือชี 3ชวน แบบแสดง
รายการข้ อมูล หนังสือเชิ ญประชุม เพือขออนุมตั ิทํารายการต่างๆ และ
รายงานประจํ าปี ของกองทรั สต์ เพือผู้ลงทุน และทรั สตีจะใช้ เป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาความเป็ นอิสระของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเข้ าทํา
ธุรกรรมต่างๆ เพือกองทรัสต์และความสมเหตุสมผลของธุรกรรมนัน3
ส่วนได้ เสียหรื อการได้ รับประโยชน์ ทีต้ องพิจารณาเปิ ดเผย เช่น เจ้ าหนี 3
ลูกหนี 3 ผู้คํ 3าประกัน หรื อได้ รับการคํ 3า ประกัน การถือหุ้นระหว่างกัน หรื อมี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้บริ หารเป็ นกลุม่ เดียวกัน การให้ หรื อรับบริ การการ
ซื 3อขายระหว่างกัน และการออกค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ แก่กนั เป็ นต้ น

9.5.2. หน้ าทีในการบริหารจัดการกองทรัสต์
(1)

เพือให้ การดูแลและบริ หารจัดการกองทรัสต์เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
มีหน้ าทีจัดให้ มีระบบงานทีมีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบได้ อย่าง
ครบถ้ วน

(2)

บริ หารจัดการกองทรั สต์ ให้ เป็ นไปตามข้ อ กํ าหนดแห่งสัญญาก่ อตัง3 ทรั สต์ แ ละดูแ ลรั กษา
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

(3)

คัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ทีจะให้ กองทรัสต์ไปลงทุนด้ วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง โดยต้ องบันทึกและจัดเก็ บข้ อมูล รวมทัง3 เอกสารหลักฐาน
เกียวกับการคัดเลือกการตรวจสอบและการตัดสินใจทีจะลงทุนหรื อไม่ลงทุนในทรัพย์สินใด
ทรัพย์สินหนึงให้ แก่กองทรั สต์ไว้ ด้วย ทัง3 นี 3 การคัดเลือกและตรวจสอบ (Due Diligence)
อสังหาริ มทรัพย์ทีจะให้ กองทรัสต์ไปลงทุนให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในการ
จัดการกองทุนและทรัสต์ทีลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

(4)

ดําเนินการต่างๆ ให้ มนใจได้
ั
ว่าได้ จัดการด้ านการเงินและมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์อย่างมืออาชีพและเป็ นไปเพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เช่น
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(ก)

กําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสียงทีมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้ องกับข้ อผูกพันทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์

(ข)

กําหนดวงเงินกู้ยืมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์และควบคุม
ไม่ให้ เกินทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์

(ค)

ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีตรงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทรัสต์

(ง)

บริ หารกระแสเงินสดของกองทรัสต์

(จ)

พิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์

(ฉ)

จัดให้ มีการประกันภัยเพือคุ้มครองความเสียหายทีอาจเกิดขึ 3นกับอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรั ส ต์ แ ละประกัน ภัย สํา หรั บความรั บ ผิด ต่อ บุค คลภายนอกในวงเงิ น ที
เพียงพอและเหมาะสมทีทําให้ ทรั พย์สินของกองทรั สต์คืนกลับสภาพเดิมเพือให้
กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ เหมือนเดิมและได้ รับผลตอบแทนไม่น้อย
กว่าเดิม

(ช)

จัดให้ มีการวางแผนการจัดสัดส่วนประเภทธุรกิจของผู้เช่า (Tenant Mix) และ
ผู้ใช้ บริ การ

(ซ)

ควบคุมดูแลให้ ผ้ เู ช่าและผู้ใช้ บริ การปฏิบตั ิตามเงือนไขของสัญญาเช่าและสัญญา
ใช้ บริ การ

(ฌ)

ควบคุม ดูแ ลให้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บที ใช้ บัง คับ กับ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที
กองทรัสต์ได้ ลงทุน

(ญ)

จัด การและบริ ห ารพืน3 ทีให้ เ ช่า เช่ น ควบคุมดูแ ลการปล่อยเช่ า พืน3 ที การเจรจา
ต่อรองกับผู้เช่าเกียวกับสัญญาเช่า การทบทวนอัตราหรื อราคาปล่อยเช่า การบอก
เลิกหรื อต่ออายุสญ
ั ญาเช่า เป็ นต้ น

(ฎ)

ประเมิน ผลการปล่อ ยเช่ า ในอดี ต เพือกํ า หนดเงื อนไขในการปล่อยเช่ า และการ
ให้ บริ การ จัดทําสัญญาเช่าและสัญญาให้ บริ การให้ เหมาะสมและประเมินผลความ
ถูกต้ องของการติดตามเรี ยกเก็บค่าเช่าและค่าใช้ จ่ายเพือบันทึกค่าเผือหนี 3สงสัยจะ
สูญหรื อตัดหนี 3สูญหรื อบันทึกหนี 3สูญรับคืน (ในกรณีทีเรี ยกเก็บเงินได้ ภายหลังตัด
หนี 3สูญ)

(ฏ)

จัดให้ มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารสิงปลูกสร้ างทีกองทรัสต์ได้ ลงทุน
เช่น ระบบแจ้ งเตือนไฟไหม้ ระบบการติดต่อสือสาร และการจัดการเมือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
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(ฐ)

กํ าหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในการบริ หารบํารุ งรั กษาและปรั บปรุ ง
อาคารสิงปลูกสร้ างทีกองทรัสต์ได้ ลงทุน

(5)

ตรวจสอบให้ มันใจว่ากองทรั สต์ มีกรรมสิทธิz โดยถูกต้ องในอสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทรั สต์ จะ
ลงทุนในกรรมสิทธิz หรื อลงทุนในสิทธิ การเช่า รวมทัง3 สัญญาต่างๆ ทีกองทรั สต์ เข้ าไปเป็ น
คู่สญ
ั ญา มีการจัดทําโดยถูกต้ องตามกฎหมายและมีผลผูกพันหรื อสามารถใช้ บงั คับได้ ตาม
เงือนไขทีกําหนดในสัญญาดังกล่าว

(6)

จัด ให้ มี ร ะบบในการจัด เก็ บ เอกสารหลัก ฐานทัง3 หมดที เกี ยวข้ อ งกับ การดํ า เนิ น งานของ
กองทรั สต์ หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถื อหน่ว ยทรั สต์ แบบแสดงรายการข้ อ มูล หนังสือ ชี ช3 วน
รายงานประจํ า ปี ของกองทรั ส ต์ งบการเงิ น และเอกสารประกอบการบัน ทึ ก บัญ ชี ข อง
กองทรัสต์และการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่างๆ ทีมีผลใช้ บงั คับกับกองทรัสต์และทรัพย์สินที
ลงทุน โดยเก็บรักษาข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและสามารถตรวจสอบได้
ภายในระยะเวลาอย่างน้ อยห้ า (5) ปี นับแต่วนั ทีมีการจัดทําเอกสารหรื อข้ อมูลดังกล่าว

(7)

จัดทําและเผยแพร่ งบการเงินรายงานประจําปี และข้ อมูลอืนใดเกียวกับกองทรัสต์ให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และเผยแพร่ ภายในระยะเวลาทีกํ าหนดในกฎหมายสัญญาก่อตัง3 ทรั สต์ รวมทัง3
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
3 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ รวมถึง กรรมการและผู้บริ หาร ซึงมีหน้ าทีเกียวข้ องในการจัดทํา และ
เปิ ดเผยข้ อ มูล เกี ยวกับ กองทรั ส ต์ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ในเนื อ3 หาข้ อ มูล ที ประกาศ หรื อ
เผยแพร่ ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทัวไป โดยต้ องจัดให้ มีระบบการตรวจสอบทีทําให้
มันใจได้ วา่ ข้ อมูลทีเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลหนังสือชี 3ชวน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ เอกสารโฆษณาประกาศตีพิมพ์ หรื อเอกสารเผยแพร่อืนใดได้ รับการตรวจสอบว่า
มีความถูกต้ องครบถ้ วน ไม่ขาดข้ อมูลสําคัญ และได้ ให้ ข้อมูลทีเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน
แล้ วรวมทังเป็
3 นไปตามกฎหมายประกาศและข้ อบังคับทีเกียวข้ องแล้ ว

(8)

ดูแลให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้ รับข้ อมูลทีถูกต้ องครบถ้ วนและเพียงพอก่อนทีจะใช้ สิทธิออกเสียง
ในการอนุมตั ิเรื องต่างๆ รวมทังได้
3 รับข้ อมูลนันล่
3 วงหน้ าตามระยะเวลาทีกําหนดในสัญญา
ก่อตังทรั
3 สต์และข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์

(9)

ควบคุมดูแลให้ กองทรัสต์ปฏิบตั ิเป็ นไปตามกฎหมาย หรื อแนวทางปฏิบตั ิทีออกโดยหน่วยงาน
ของรั ฐ หรื อ องค์ ก รกํ า กับดูแ ลอืนๆ ทีเกี ยวข้ อ งกับ การดํ าเนิ น งานของกองทรั ส ต์ รวมทัง3
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

(10)

จ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกําไรสุทธิที
ปรั บปรุ ง แล้ วของรอบปี บัญชี ซึงหมายความรวมถึงกํ าไรสุทธิ ทีอ้ างอิงสถานะเงิ นสดของ
กองทรัสต์ (ซึงสามารถหักการชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนด
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ชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี)) โดยจะจ่ายภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สิ 3นรอบ
ปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนันแล้
3 วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี
ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ยั ง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ู ถื อ
หน่วยทรัสต์
9.5.3. หน้ าทีจากการมอบหมายงานบริ หารจัดการอสังหาริ มทรั พย์ ให้ แก่ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์
(Property Manager)
ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะมอบหมายงานบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่ผ้ ูบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ด้ วยความรอบคอบระมัดระวังรวมทังกํ
3 ากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ เพือให้ ได้
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการบริ หารจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าทีและความรับผิดชอบเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
สัญญานี 3 พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่างๆ ทีเกียวข้ อง เพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้
ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนโดยทัวไป โดยต้ องดําเนินการอย่างน้ อยดังต่อไปนี 3
(1)

การคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
การแต่งตังผู
3 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นผู้บริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์เข้ าไป
ลงทุน เช่น การบริ หารงานประจําวันบนอสังหาริ มทรัพย์นนั 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มี
การดําเนินการอย่างน้ อยในเรื องต่อไปนี 3
(ก)

มีการประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ชือเสียงและผลงานในอดีตของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ในเรื องความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ผู้ใช้ บริ การ การติดตามหนี 3
ระบบการบริ ห ารจัด การพื น3 ที ให้ เ ช่ า การดูแ ลให้ บ ริ ก ารแก่ ผ้ ูเ ช่า ระบบควบคุม
ภายใน เพือป้องกันการรัวไหลของรายได้ และควบคุมการเบิกค่าใช้ จ่ายให้ รัดกุม
เป็ นต้ น อนึง ระบบควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ให้ สอดคล้ องกับแนว
ปฏิ บัติ ในการจัด การกองทุนและทรั สต์ ที ลงทุน ในอสัง หาริ ม ทรั พย์ ซึงสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

(ข)

มีการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์

(ค)

จัดให้ มีกลไกทีทําให้ กองทรัสต์สามารถปรับเปลียนผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ได้ ใน
กรณีทีผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อมีผลการบริ หารจัดการไม่
เป็ นทีน่าพอใจ

(ง)

จัดให้ มีระบบในการติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์โดยสมําเสมอ เพือให้ มนใจว่
ั าระบบควบคุมภายในยังคงมี
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ประสิทธิ ผลและสามารถป้องกันการทุจริ ตหรื อทําให้ ตรวจพบการทุจริ ตหรื อการ
ปฏิบตั ิทีไม่เป็ นไปตามระบบได้ โดยง่าย เช่น กําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ต้องประเมินระบบการควบคุมภายในของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ในระหว่า งการสอบบัญ ชี แ ละให้ ร ายงานจุด อ่อ นหรื อ ข้ อ บกพร่ อ งในระบบการ
ควบคุมภายในให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ทราบ เป็ นต้ น
ทั ง3 นี 3 ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ อ าจพิ จ ารณากํ า หนดในสั ญ ญาแต่ ง ตั ง3 ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ ให้ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีเกิดขึน3 กับผลประโยชน์ของ
กองทรัสต์ อันเนืองจากความประมาทเลินเล่อของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ในระบบ
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน
(จ)

(2)

ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์พบว่าผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กระทําการหรื อละเว้ น
การกระทําการอันเป็ นเหตุให้ ขาดความน่าเชือถือในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญา
แต่งตังผู
3 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผู
3 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายนัน3 เพือทีผู้จดั การกองทรัสต์จะสามารถเข้ าไป
ดําเนินงานแทนหรื อคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่เพือทดแทนรายเดิม

การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ให้ ผ้ ูจดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีกํากับดูแลการบริ หารจัดการและการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หาร
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ เ พือรั กษาประโยชน์ ทีดี ที สุด ของกองทรั สต์ แ ละผู้ถื อ หน่วยทรั ส ต์ โดยให้
ดําเนินการอย่างน้ อยดังต่อไปนี 3
(ก)

ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องจัดทําและพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจํ าปี ของ
กองทรัสต์ ซึงแสดงรายละเอียดของรายรับและรายจ่ายทีเกิดขึ 3นค่อนข้ างแน่นอนใน
แต่ละเดือน เพือหลีกเลียงรายจ่ายทีไม่พึงประสงค์ และต้ องกําหนดเป้าหมายของ
ผู้บริ หารอสังริ มทรัพย์ในการจัดหารายได้ แต่ละเดือนและแต่ละปี ควบคุมดูแลให้
รายรับและรายจ่ายให้ เป็ นไปตามแผนงบประมาณทีวางไว้ ข้างต้ น

(ข)

ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ต้ องกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามให้ ผู้ บริ ห ารอสัง หาริ ม ทรั พ ย์
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
ของผู้จดั การกองทรัสต์ เพือให้ สามารถเพิมการจัดหารายได้ และลดความเสียงจาก
ความผั น ผวนของรายได้ ค่ า เช่ า ให้ แก่ ก องทรั ส ต์ และควบคุ ม ให้ ผู้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ดําเนินการให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ทีวางไว้

(ค)

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องกําหนดนโยบายและรู ปแบบขันตอนการปฏิ
3
บตั ิงานในการ
จัดหาผู้เช่า ใหม่ของผู้บริ ห ารอสังหาริ มทรั พย์ รวมทัง3 พิจ ารณาหรื อ ทบทวนแนว
ทางการคัดเลือกผู้เช่าและผู้ใช้ บริ การรายใหญ่ หรื อวางแผนการจัดสัดส่วนประเภท
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ธุร กิ จ ของผู้เ ช่ า (Tenant Mix) และต้ อ งกํ า กับ ดูแ ลและติ ด ตามให้ ผ้ ูบ ริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ดําเนินการให้ เป็ นไปตามแนวทางดังกล่าว เพือจํากัดและควบคุม
ความเสียงหรื อความผันผวนของรายได้ คา่ เช่าในแต่ละปี

9.6

(ง)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องทบทวนหรื อพิจารณากําหนดนโยบายค่าเช่า เพือให้ อตั ราค่า
เช่าเป็ นไปในอัตราทีเหมาะสมตามสภาวะตลาดให้ เช่าและให้ บริ การในขณะนัน3
รวมทังต้
3 องกํากับดูแลและติดตามให้ ผ้ บู ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามนโยบายดังกล่าว

(จ)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งตรวจสอบระบบในการควบคุม ดูแ ลค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
บํารุ งรั กษาหรื อ ซ่อ มแซมอุป กรณ์ ห รื อ อาคารของผู้บ ริ ห ารอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื อ
ประเมินความเหมาะสมของการซ่อมแซมหรื อการเปลียนทดแทน เพือให้ มนใจได้
ั
ว่า
ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไม่สญ
ู เปล่าและก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์โดยแท้ จริ ง

(ฉ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมเกียวกับการ
จัดซื 3อจัดจ้ างของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ เพือให้ กองทรัสต์ได้ รับสินค้ าหรื อบริ การที
คุ้มค่ากับเงิ นทีจ่ายไป ไม่มีการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายจากกองทรั สต์ มากเกิ นความ
จําเป็ น และต้ องอยูภ่ ายในกรอบทีสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ แบบแสดงรายการข้ อมูลและ
หนังสือชี 3ชวนกําหนดให้ เรี ยกเก็บได้

(ช)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ต้อ งกํ าหนดให้ ผ้ ูบริ หารอสังหาริ มทรั พย์ มีหน้ าทีติดตามและ
ควบคุม ดูแ ลให้ ผ้ ูเ ช่ า และผู้ใ ช้ บริ ก ารจ่ า ยชํ า ระค่ า ภาษี ต่ า งๆ ให้ ถูก ต้ อ งตามที
กฎหมายกําหนด

(ซ)

ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องวิเคราะห์ความผิดปกติในการบริ หารจัดการของผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์รวมทังสุ
3 ่มตรวจสอบการดําเนินงานของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

(ฌ)

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ระบบควบคุม ภายใน
(Internal Control) ของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างสมําเสมอ

(ญ)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องประชุมหารื อร่วมกับผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์อย่างสมําเสมอ
เพือประเมินผลการดําเนินงานของกองทรัสต์ และหาแนวทางทีเหมาะสมในการ
แก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึ 3นในการดําเนินงานของกองทรัสต์

กระบวนการและปั จจัยทีใช้ พิจารณาตัดสินใจลงทุนและการบริหารจัดการกองทรัสต์
ในอนาคต หากกองทรัสต์จะมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติมและมีการ
จัดหาผลประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์หรื อสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการ
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กองทรัสต์จะมีการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตัง3
ทรัสต์ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3
9.6.1. การลงทุนในทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ โดยทางตรง
(1)

เป็ นการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้ มาซึงกรรมสิทธิz หรื อสิทธิ ครอบครอง ทังนี
3 3 ในกรณีที
เป็ นการได้ มาซึงสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี 3
(ก)

เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส.3 ก.

(ข)

เป็ นการได้ มาซึงสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิz
หรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส.3 ก.

(2)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาทใดๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า การอยูภ่ ายใต้ บงั คับ
แห่งทรั พยสิทธิ หรื อการมีข้อพิพาทนัน3 ไม่กระทบต่อการหาประโยชน์ จากอสังหาริ มทรั พย์
ดังกล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั 3 งเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ต้องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อผูกพันใดๆ ทีอาจมีผล
ให้ กองทรัสต์ไม่สามารถจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ในราคายุติธรรม (ในขณะทีมีการจําหน่าย)
เช่น ข้ อตกลงทีให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซื 3ออสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ได้ ก่อนบุคคลอืน
โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ าเป็ นต้ น หรื ออาจมีผลให้ กองทรัสต์มีหน้ าทีมากกว่า
หน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสิ 3นสุดลง

(4)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายเพิมเติม รวมทังจํ
3 านวน
เงินกู้ยืม (ถ้ ามี)
ทังนี
3 3 กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะ
ทําให้ ได้ มา และใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ต้องไม่เกิน
ร้ อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์)
และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับ
ความอยูร่ อดของกองทรัสต์ด้วย
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(5)

อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนต้ องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3
(ก)

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไป
เพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนเป็ นเวลาไม่เกินหก (6)
เดือนก่อนวันยืนคําขอโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ อย่างน้ อยสอง (2) รายและ

(ข)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(6)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อย (500) ล้ านบาท ทังนี
3 3 ในกรณีที
จํ า นวนเงิ น ที จะได้ จากการระดมทุ น ผ่ า นการเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ น้ อยกว่ า มู ล ค่ า
อสังหาริ มทรัพย์ทีประสงค์จะลงทุน บริ ษัทฯ ต้ องแสดงได้ วา่ มีแหล่งเงินทุนอืนเพียงพอทีจะทํา
ให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

(7)

ในกรณีทีจะลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ เช่า
อาคาร หรื อโรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิzตามโฉนดทีดินหรื อ
ผู้มีสทิ ธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีบริ ษัท
ประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายทีอาจเกิดขึ 3นจากการบอกเลิกสัญญาของเจ้ าของ
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้มีสิทธิ ครอบครองดังกล่าว หากผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ จัดให้ มีการ
รับประกันความเสียหายเพือป้องกันความเสียหายเช่นว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีการ
เปิ ดเผยความเสียงให้ แก่ผ้ ลู งทุนทราบ โดยระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลถึงผลกระทบที
อาจเกิดขึ 3นกับผลประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้ าของกรรมสิทธิz ตามโฉนดทีดินหรื อผู้มี
สิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์บอกเลิกสัญญา

(8)

ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิzในอสังหาริ มทรัพย์ และผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พย์ ดังกล่า วโดยการให้ เ ช่า แก่ เจ้ า ของเดิม ผู้จัดการ
กองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าทีเรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะทีเป็ นธรรมเนียมทางค้ า
ปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัวไปทีเป็ นบุคคลภายนอก

9.6.2. การลงทุนในทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ โดยทางอ้ อม
(1)

จะต้ องถือหุ้นในบริ ษัททีจัดตังขึ
3 3นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับ
กองทรัสต์ ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า (99) ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและไม่
3
น้ อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า (99) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทนัน3

(2)

แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกทีจะทําให้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรั สต์สามารถดูแลและ
ควบคุ ม ให้ บริ ษั ท ดัง กล่ า วมี ก ารประกอบกิ จ การเป็ นไปตามสัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ และ
หลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอืนทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดในทํานองเดียวกับกรณีลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
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9.6.3. วิธีการได้ มาซึงทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ เพิมเติมของกองทรัสต์
นอกจากนี 3 วิ ธี ก ารได้ ม าซึ งทรั พ ย์ สิน หลัก และอุป กรณ์ เ พิ มเติ ม ของกองทรั ส ต์ จ ะต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3ด้ วย
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังต่อไปนี 3 ก่อนการได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง3
(ก)

ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญาต่างๆ ที
เกียวข้ องกับ ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) เช่นข้ อมูลด้ านการเงินและกฎหมาย
สภาพของอสังหาริ มทรัพย์ทีจะลงทุนและความสามารถของกองทรัสต์ในการได้ มา
และถื อ ครองอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ต ามกฎหมายของประเทศนั น3 ๆ ในกรณี ที
อสังหาริ มทรัพย์ ทีจะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ เป็ นต้ น เพือประกอบการตัดสินใจ
ลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง โดยในกรณีทีเจ้ าของผู้ให้ เช่าหรื อผู้โอนสิทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ นบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะจัดให้ มีทีปรึ กษาทางการเงินให้ ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวด้ วย

(ข)

ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ หลักอย่างน้ อยตามข้ อกําหนดดังนี 3
(1)

ผู้ป ระเมิ น มูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ต้ อ งเป็ นบุค คลที ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวกับการให้ ความ
เห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก

(2)

การประเมิ น มู ล ค่ า ต้ องไม่ ก ระทํ า โดยผู้ ประเมิ น มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ราย
เดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2) ครัง3

(3)

ต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และ
เป็ นไปเพือวัตถุประสงค์ สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน ใน
กรณีดงั ต่อไปนี 3
• เมื อกองทรั ส ต์ จ ะได้ ม าหรื อ จํ า หน่ า ยไปซึ งทรั พ ย์ สิน หลัก โดยให้
ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลาไม่เกินหนึง (1) ปี
• เมื อครบกํ า หนดสอง (2) ปี นับ แต่วัน ทีมี ก ารประเมิ น มูล ค่าเต็ ม
รูปแบบครัง3 ล่าสุด
• เมือปรากฏเหตุการณ์ หรื อการเปลียนแปลงใดๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่ อ การด้ อยค่ า ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที กองทรั ส ต์ ล งทุ น อย่ า งมี
นัยสําคัญ
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• เมือทรัสตี หรื อผู้สอบบัญชีร้องขอ
(4)
(ค)

(2)

9.7

มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึง (1) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมิน
มูลค่าเต็มรูปแบบครัง3 ล่าสุด

ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีเป็ นการ
เช่าช่วง จะจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยาความเสียหายทีอาจ
เกิดขึ 3นจากการผิดสัญญาเช่าหรื อการไม่สามารถบังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

การได้ มาซึงทรัพย์สินหลักเพิมเติม หรื อการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก จะต้ องสาระของ
รายการและระบบในการอนุมตั ิ รวมทังกระบวนการของความเห็
3
นชอบจากทรัสตีหรื อมติที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ แล้ วแต่กรณี ให้ สอดคล้ องและเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง

ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ มีนโยบายในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทีก่อให้ เกิดรายได้ และ/หรื อ ลงทุน
ในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลโดยวิธีอืน เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ ทังนี
3 3 เพือติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรั สต์ บริ ษัทฯ ได้ จัดตังฝ่
3 ายงาน ได้ แก่ ฝ่ ายกํากับ
ตรวจสอบบริ หารและจัดการความเสียง ฝ่ ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ และฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน และมีระบบงานต่างๆ เช่น ระบบการบริ หารจัดการความเสียงเกียวกับการลงทุนของกองทรัสต์
ระบบป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และระบบการติดตามดูแลให้ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ เป็ นต้ น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิมเติมในส่วนที 2 ข้ อ 9.4 การแบ่งฝ่ ายงาน
และหน้ าทีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายงานในผู้จดั การกองทรัสต์

9.8

ค่ าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต์
ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญาแต่งตัง3 ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรั สต์จะได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีในการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ในอัตราไม่เกินร้ อยละศูนย์จุดเจ็ดห้ า (0.75) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(NAV) ของกองทรัสต์ตอ่ ปี ณ วันทําการสุดท้ ายของเดือนก่อนหน้ าทีจะมีการชําระค่าตอบแทนซึงได้ กําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ นอกจากนี 3 ผู้จดั การกองทรัสต์ยงั สามารถได้ รับค่าธรรมเนียมอืนในการบริ หาร
และจัดการทรัพย์สนิ ตามรายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 11 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์

9.9

วิธีการและเงือนไขในการเปลียนตัวผู้จัดการกองทรัสต์
9.9.1. เหตุในการเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์
เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี 3 อย่างไรก็ดี การเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
โดยชอบไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เกิดสิทธิเรี ยกร้ องต่อทรัสตีเพือความเสียหายใดๆ
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(1)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ลาออกตามหลักเกณฑ์ ทีกํ า หนดไว้ ในสัญญาก่อ ตัง3 ทรั สต์ หรื อสัญญา
แต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์

(2)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ถูกถอดถอนจากการทํา หน้ าทีตามหลักเกณฑ์ทีกํ า หนดไว้ ในสัญญา
ก่อตังทรั
3 สต์หรื อสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์

(3)

สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อสังพักการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้ าสิบ (90) วัน ทังนี
3 3 ตามประกาศ สช.
29/2555

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์สิ 3นสภาพนิติบคุ คลหรื อชําระบัญชีหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ไม่ว่าจะเป็ นคําสัง
พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม

9.9.2. การถอดถอนจากการทําหน้ าที
(1)

เมือปรากฏว่าผู้จัดการกองทรั ส ต์ มิได้ บริ หารจัด การกองทรั สต์ ต ามหน้ าที ให้ ถูกต้ อง และ
ครบถ้ วนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ และสัญญาแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์ พ.ร.บ.
ทรัสต์ หรื อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศทีเกียวข้ องอืนใด และการไม่ปฏิบตั ิ
หน้ าทีนัน3 ทรัสตีเห็นว่าเป็ นการก่อหรื ออาจก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์
และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้
3 ภายในระยะเวลาอัน
สมควร

(2)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งต่อทรัสตีวา่ ผู้จดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด
1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ในหมวด 2 ตามประกาศ สช. 29/2555 และไม่
ปฏิบตั ิตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิตามคําสังแต่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายใน
ระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(3)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. สิ 3นสุด
ลง และผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ รับการต่ออายุการให้ ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

การถอดถอนจากการทําหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่ตัดสิทธิ ของกองทรัสต์ ในการทีจะได้ รับชดใช้
ค่าเสียหายค่าใช้ จ่ายต่างๆ อันเกิดขึ 3นจากการทีผู้จดั การกองทรัสต์ผิดสัญญา
9.9.3. การลาออกและหน้ าทีภายหลังการลาออกของผู้จัดการกองทรัสต์
(1)

การลาออกของผู้จดั การกองทรัสต์
หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์ทีจะลาออกให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูรับประโยชน์
และ ทรัสตีทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึงร้ อยยีสิบ (120) วันก่อนวันทีกําหนดให้ การลาออกมี
ผลใช้ บังคับ ทัง3 นี 3 ต้ องไม่ก่ อให้ เกิ ด ความเสียหายแก่ ผ้ ูรับ ประโยชน์ และต่อ ทรั ส ตี และใน
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ระหว่างทีการลาออกยังไม่มีผลใช้ บังคับนัน3 ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ให้ ความช่วยเหลือตาม
สมควรแก่ ทรั ส ตีในการแต่งตัง3 บุค คลใหม่ซึงมีคุณ สมบัติและได้ รับความเห็นชอบจากสา
นักงาน ก.ล.ต. ให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์แทนทีผู้จดั การกองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่าง
ทีทรัสตียงั ไม่สามารถแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ นนั 3 ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายเดิม
ทําหน้ าทีต่อไปจนกว่าผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การ
กองทรัสต์ได้ อย่างสมบูรณ์ตามสัญญาก่อตังกองทรั
3
สต์
(2)

หน้ าทีภายหลังการลาออก
ภายหลัง จากที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ยื นหนัง สื อ ลาออกแล้ ว ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที
ดังต่อไปนี 3
(ก)

ส่ง มอบงานระบบงานรายชื อลูก ค้ า บัญ ชี เ อกสารและข้ อ มูล ใดๆ ทีเกี ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลความลับทางการค้ าหรื อไม่ก็
ตามให้ แก่ทรัสตี และ/หรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตาม
ทีทรัสตีร้องขอตามสมควร เพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้ าปฏิบัติ
หน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง เพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์
และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(ข)

ไม่ดําเนินการหรื อประกอบธุรกิจทีมีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับหรื อทีมีลกั ษณะ
เป็ นการแข่งขันกันกับธุรกิจของกองทรัสต์เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี อนึง หน้ าทีใน
ข้ อนี 3 ให้ รวมถึงการไม่ชกั ชวนติดต่อหรื อดําเนินการใดๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรื อเป็ น
ผลให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ทีลาออกหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ในกรณีทีสัญญาก่อตังท
3
รัสต์สิ 3นสุดลงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ าปั จจุบนั ของกองทรัสต์ในลักษณะที
เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกองทรัสต์

(ค)

เก็บรักษาความลับทางการค้ าของกองทรัสต์โดยไม่เผยแพร่ ข้อมูลแบบร่ างบัญชี
รายชื อลูก ค้ า และเอกสารอื นใดที มี ส าระสํ า คัญ เป็ นความลับ ทางการค้ า ของ
กองทรั ส ต์ ต่อ บุค คลภายนอกโดยไม่ไ ด้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากทรั ส ตี เ สี ย ก่ อ น เว้ น แต่ เ ป็ นการเปิ ดเผยข้ อ มูล ต่ อ หน่ ว ยงานราชการตาม
ข้ อกําหนดของกฎหมายหรื อการเปิ ดเผยข้ อมูลทีเป็ นสาธารณะอยู่ในขณะทีมีการ
เปิ ดเผยหรื อเผยแพร่ เว้ นแต่เป็ นกรณีทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์หรื อจะได้ รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อักษรจากทรั สตี หรื อเป็ นกรณี ทีต้ องปฏิบัติต าม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อกฎหมายอืนใด หรื อกฎ หรื อระเบียบ
หรื อคําสังใดๆ ทีออกโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อกรณีทีต้ องปฏิบตั ิตามคําสังของ
หน่วยงานใดๆ ทีเกียวข้ อง
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(ง)

ดําเนินการอื นใดตามสมควรเพือให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ร ายใหม่ส ามารถปฏิบัติ
หน้ าทีได้ อย่างต่อเนืองตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์

9.9.4. วิธีการแต่ งตัง+ ผู้จัดการกองทรัสต์ รายใหม่
ให้ ทรัสตีขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วนั ที
ปรากฏเหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์.และแต่งตังบุ
3 คคลทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบ
ภายในสามสิบ (30) วันนับ แต่วัน ทีได้ รั บ มติ ทัง3 นี 3 ในกรณี ที ขอมติ แ ล้ ว แต่ไม่ไ ด้ รั บ มติ ให้ ท รั ส ตี
ดําเนินการแต่งตังผู
3 ้ จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม
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10.

ทรัสตี

10.1

ข้ อมูลทัวไป
ชือ
สถานทีตังสํ
3 านักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท์
โทรสาร
Homepage

10.2

บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน3 32 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนและทรัสตี
0-2686-6100
0-2670-0430

สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดของทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ าทีในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้
$ วยความ
ชํานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพือประโยชน์ สูงสุดของผู้รับประโยชน์ และเป็ นไปตาม
กฎหมายทีเกียวข้ อง สัญญาก่อตังทรั
$ สต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรั
$
สต์ มติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
อนึง การปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี ให้ ทรัสตีงดเว้ นการกระทําการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่
ว่าการกระทํานันจะเป็
$
นไปเพือประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนใน
การทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรัสต์ในลักษณะทีเป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลทีเกียวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้ าน ทังนี
$ $ การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ ที
เกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต.
หน้ าทีของทรัสตีตามทีได้ กําหนดไว้ ในร่างสัญญาก่อตังทรั
$ สต์ ได้ แก่
•

ติดตาม ดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์บริ หารจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามสัญญาก่อตัง$
ทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้ อง

•

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. รวมตลอดจนดําเนินการแก้ ไข ยับยัง$ หรื อเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึ $น
แก่กองทรัสต์ตามทีเห็นสมควร กรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญาและกฎหมายทีเกียวข้ อง

•

เข้ าร่ ว มประชุ ม ในการประชุ ม ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ทุ ก ครั ง$ โดยหากต้ อ งมี ก ารขอมติ ที ประชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ทรัสตีจะต้ องตอบข้ อซักถาม และให้ ความเห็นเกียวกับการดําเนินการว่าเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตังทรั
$ สต์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่ รวมทังทั
$ กท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการ
ดําเนินการดังกล่าวไม่สามารถกระทําได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
$ สต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
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•

จัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง$ หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม กรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที
ได้ รวมทังมี
$ อํานาจในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่

•

ให้ ค วามเห็ น ของทรั ส ตี เ กี ยวกับ การปฏิ บัติ ห น้ า ทีของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ใ นรายงานประจํ า ปี ของ
กองทรัสต์ ซึงผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีจัดทํารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยทรัสตี
จะต้ องแสดงความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิงานของผู้จดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ว่า
เป็ นอย่างไรสอดคล้ องกับข้ อกําหนดแห่งสัญญาก่อตังทรั
$ สต์ รวมทังกฎหมาย
$
ประกาศ และข้ อกําหนด
อืนๆ ทีเกียวข้ องหรื อไม่

ทังนี
$ $ ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถดูรายละเอียดเกียวกับขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบของทรัสตีใน
สัญญาก่อตังทรั
$ สต์
10.3

ค่ าธรรมเนียมทีได้ รับจากการทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี
เป็ นไปตามทีกําหนดในส่วนที 2 ข้ อ 11. ค่าใช้ จ่ายทีจะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์

10.4

สิทธิในการซือ+ โครงการอสังหาริมทรัพย์ สาํ นักงานก่ อนบุคคลอืน
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ เป็ นส่วนหนึงโครงการอสังหาริ มทรั พย์สํานักงาน (Office Farm) ซึง
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหลักกําลังดําเนินการพัฒนาอาคารสํานักงานเพิมเติมบนพื 3นที
ด้ านหลังอาคาร โดยคาดการณ์ ว่าจะใช้ ระยะเวลาก่อสร้ างประมาณ 4 - 5 ปี ข้ างหน้ าภายหลังจากการจัดตัง3
กองทรัสต์ อาคารสํานักงานใหม่ทีกําลังพัฒนาเพิมเติมจะช่วยรองรับความต้ องการของลูกค้ าทีขยายตัวเพิมมาก
ขึ 3น ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงในสัญญาตกลงกระทําการระหว่างทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและ
กองทรัสต์ ว่าหากทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันประสงค์จะโอนกรรมสิทธิzหรื อให้ สิทธิการเช่าในโครงการขยาย
ดังกล่าว ให้ แก่บคุ คลอืน ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันจะต้ องทําหนังสือแจ้ งเป็ นคําเสนอไปยังกองทรัสต์เพือให้
พิจารณาในการเข้ าลงทุนในโครงการขยายก่อนเสนอให้ กับบุคคลอืน นอกจากนี 3 ในกรณีทีดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชันไม่ได้ ทําคําเสนอไปทีกองทรัสต์ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีโครงการอสังหาริ มทรัพย์สํานักงาน
ดังกล่าวได้ รับใบรั บรองการก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อเคลือนย้ ายอาคาร (แบบ อ. 6) กองทรั สต์
สามารถใช้ สทิ ธิในการซื 3อโครงการอสังหาริ มทรัพย์สํานักงานก่อนบุคคลอืนโครงการหนึงหรื อหลายโครงการของ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์สาํ นักงาน โดยทําเป็ นคําเสนอซื 3อให้ ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน โดยระบุข้อกําหนด
และเงือนไขทีสําคัญ และราคาซื 3อขายในเบื 3องต้ น
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11.

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์

11.1

ค่ าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากกองทรัสต์

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด

รวม
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
รอบและ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
ระยะเวลาที
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่ าเพิม)
10.50%
อั ต ร า พื + น ฐ า น รายเดือน
0.75%
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ค่ าธรรมเนียม 2 ส่ วน
คือ:
(1) อัตราไม่เกิน 0.50%
ต่อ ปี ของ (ก) ราคาทุน
ของทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
กองทรัสต์ ทังนี
3 3ราคาทุน
ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ดั ง กล่ า วไม่ ร วมมู ล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ จํ า หน่ า ย
ไปในภายหลัง และ (ข)
ราคาทุน ของทรั พ ย์ สิ น
หลัก ประเภทสิ ท ธิ ก าร
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รายครัง+
เพดาน % ของ NAV
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
เก็บ (ไม่ รวม
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ค่ าธรรมเนี ยมในการได้ มา
ตามทีจ่ายจริ ง
ซึงทรั พย์ สินของกองทรั สต์
(Acquisition fee)
กรณี ท รั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลที
เกี ย ว โย ง กั น กั บ ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์
ไม่เ กิ น 0.75% ของมูล ค่ า
ท รั พ ย์ สิ น ที ไ ด้ ม า ข อ ง
กองทรัสต์
กรณีทรัพย์สนิ อืน
ไม่ เ กิ น 1.0% ของมู ล ค่ า
ท รั พ ย์ สิ น ที ไ ด้ ม า ข อ ง
กองทรัสต์
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ใ น ก า ร
จํ า หน่ ายไปซึ งทรั พ ย์ สิ น

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
รอบและ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
ระยะเวลาที
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่ าเพิม)
เช่ า (Leasehold) ที
นํ า ม า คํ า น ว ณ
ค่ า ธร รมเ นี ย ม จะคิ ด
เฉพาะช่ วงระยะเวลาที
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ยั ง มี ผล
บังคับใช้ เท่านัน3
(2) อัตราไม่เกิน 0.50%
ต่ อ ปี ข อ ง มู ล ค่ า ต า ม
บัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ใน
ตราสารทางการเงิ น
แ ล ะ / ห รื อ เ งิ น ฝ า ก
สถาบันทางการเงิน
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย รายเดือน
ค่ า ธรรมเนี ย มทรั ส ตี แ ละผู้ เก็ บ รั ก ษา
0.75%
ค่ าธรรมเนี ยม 2 ส่ วน
ทรัพย์สนิ
คือ
(1) อัตราไม่เกิน 0.3%
ต่อ ปี ของ (ก) ราคาทุน
ของทรั พ ย์ สิ น หลัก ของ
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รายครัง+
เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ของกองทรั ส ต์ (Disposal
Fee)
ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่า
ทรัพย์สินทีได้ จําหน่ายไปของ
กองทรัสต์

-

-

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
รอบและ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
ระยะเวลาที
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่ าเพิม)
กองทรัสต์ ทังนี
3 3ราคาทุน
ข อ ง ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ดั ง กล่ า วไม่ ร วมมู ล ค่ า
ทรั พ ย์ สิ น ที ได้ จํ า หน่ า ย
ไปในภายหลัง และ (ข)
ราคาทุน ของทรั พ ย์ สิ น
หลัก ประเภทสิ ท ธิ ก าร
เช่ า (Leasehold) ที
นํ า ม า คํ า น ว ณ
ค่ า ธร รมเ นี ย ม จะคิ ด
เฉพาะช่ วงระยะเวลาที
สิ ท ธิ ก า ร เ ช่ า ยั ง มี ผล
บังคับใช้ เท่านัน3
(2) อัตราไม่เกิน 0.25%
ต่ อ ปี ข อ ง มู ล ค่ า ต า ม
บัญ ชี ข องเงิ น ลงทุ น ใน
ตราสารทางการเงิ น
แ ล ะ / ห รื อ เ งิ น ฝ า ก
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รายครัง+
เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ตลอดอายุกองทรัสต์
รายครัง+
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ NAV
เพดาน % ของ
รอบและ
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด
เรียกเก็บ
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
ระยะเวลาที
เก็บ (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
เรียกเก็บ
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
สถาบันทางการเงิน
2
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.5%
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ของ รายเดือน
เงิ น ทุน จดทะเบี ย นของ
กองทรัสต์
ค่าธรรมเนีย มผู้บ ริ หารอสังหาริ มทรั พ ย์
3.0%
ตามทีกําหนดในสัญญา ตามทีกําหนด
ซึงได้ แก่
แ ต่ ง ตั 3 ง ผู้ บ ริ ห า ร ในสัญญา
1. ค่าบริ หารจัดการโครงการ และ
อสังหาริ มทรัพย์ 3
แต่งตัง3
2. ค่ า พนัก งาน หรื อ บุ ค ลากรเฉพาะที
ผู้บริ หาร
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการโครงการ
อสังหาริ มดังกล่าว
ทรัพย์
ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการ
ในอั ต ราตามที ตลาด
รายปี
ดํารงสถานะเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์กําหนด
ในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบ
0.20%
ตามทีจ่ายจริ ง
รายปี
บัญชีและการตรวจสอบภายใน
2

อาจมีการปรับเปลียนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาแต่งตังผู
3 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา ทังนี
3 3 สาระสําคัญของสัญญา อาจมีการปรับเปลียน เมือมีการจัดทําสัญญา
แต่งตังผู
3 ้ บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลา
3
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ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการ
0.05%
ตามทีจ่ายจริ ง
ประเมิ น ระบบวิ ศ วกรรม ค่า ตรวจสอบ
อาคาร ค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน หรื อบท
วิจยั
ดอกเบี 3ยและค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม
ตามทีจ่ายจริ ง
เงิ น จากสถาบัน การเงิ น และ/หรื อ นิ ติ
บุคคลอืนใดทีสามารถให้ สนิ เชือได้
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาด้ านการลงทุนใน
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น กรณี ก องทรั ส ต์
ลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาอืนๆ
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย
หน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาเงินกู้ยืม เป็ นไปตามทีตกลง
หรื อการออกตราสารทีมีลกั ษณะเดียวกัน
กับธนาคาร
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร ดู แ ล ซ่ อ ม แ ซ ม
บํารุ งรั กษา และ/หรื อปรั บปรุ งพัฒนา
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รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ
รายปี

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
-

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
-

ตามทีกําหนด
ในสัญญา

-

-

-

2.0%
2.5%

ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

-

1.0%
3.0%

-

3.0%

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่เกิน 3.0% ของมูลค่า
หน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด

อสังหาริ มทรัพย์ และตกแต่งหรื อจัดแบ่ง
พืน3 ทีในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ เ พือนํ าออกหา
ประโยชน์หรื อให้ เช่า
ค่ า บริ หารและควบคุ ม งานก่ อ สร้ าง
ซ่อมแซม บํารุ งรักษา และ/หรื อปรับปรุ ง
หรื อพัฒนา และตกแต่งหรื อจัดแบ่งพื 3นที
ในอสังหาริ มทรัพย์
ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ในกรณีทีมีการระดมทุน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์และการจัดทํา จัดส่งเอกสาร
ประกอบการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ
(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายใน
การประเมินค่า และ/หรื อ สอบทานการ
ประเมินค่าทรัพย์สนิ
(2) ค่าสาธารณูปโภค ค่ารั กษาความ

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

0.75%
-

ตามทีจ่ายจริ ง
-

-

1.0%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด

สะอาด ค่ า รั ก ษาความปลอดภั ย ค่ า
กํ า จั ด แ ม ลง ค่ า ทํ าสว น ต ลอ ด จ น
ค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์
(3) ค่ า จั ด ทํ า และจั ด พิ ม พ์ ร ายงาน
ประจํ าปี และเอกสารอืนๆ ทีเกี ยวเนือง
กับ ผู้ถือ หน่วยลงทุน ตลอดจน ค่า แปล
และจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(4) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และ
จั ด หนัง สื อบอกกล่ า ว หนัง สื อ ตอบโต้
เอกสาร ข่าวสาร ประกาศและรายงาน
ต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการลง
ประกาศหนังสือพิมพ์
(5) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียม ในการ
จ่ า ย ป ร ะ โ ย ช น์ ต อ บ แ ท น แ ก่ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์การเพิมทุน และ/หรื อ ลดทุน
เช่ น ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า อากร
แสตมป์ ค่า บริ ก ารที นายทะเบีย นเรี ย ก

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด

เก็ บ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า โทรศัพ ท์ ค่ า
โทรสาร เป็ นต้ น
(6) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์
(7) ค่ า ใช้ จ่ า ยอัน เกี ยวเนื องจากการ
เปลี ยนแปลงแก้ ไขเพิ มเติ ม สั ญ ญา
ก่อตังทรั
3 สต์ และ/หรื อ ทีเกิดขึน3 จากการ
ปฏิบตั ตามกฎหมาย และ/หรื อ ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ กฎหมายอืน
ทีเกี ยวข้ อง ทัง3 นี 3ไม่รวมค่าทีปรึ กษาใน
การดําเนินการดังกล่าว
(8) ค่าภาษี (รวมถึง ค่าภาษี โรงเรื อน ค่า
ภ า ษี ป้ า ย แ ล ะ ค่ า ภ า ษี อื น ๆ
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ
อัน เกี ยวเนื องกั บ การดํ า เนิ น งานของ
กองทรัสต์
(9) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมที

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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เกี ยวข้ องในการจั ด ตัง3 กองทรั ส ต์ เช่ น
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น
หน่วยทรั สต์ เ ป็ นหลักทรั พ ย์ จดทะเบีย น
และค่า ใช้ จ่ ายในการเตรี ย มและจัด ทํ า
เอกสารสัญญา เป็ นต้ น
(10) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรื อตัวแทน
(Agent or Property Broker) (ถ้ ามี) ใน
การหาผู้ เช่ า หรื อในการซื อ3 จั ด หา
จํ าหน่า ย หรื อโอนสิทธิ ในทรั พย์ สินใดๆ
ของกองทรัสต์
(11) ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายเพือ
การจั ด หา ได้ มา จํ า หน่ า ย จ่ า ย โอน
ทรัพย์สิน หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่น
ค่าใช้ จ่ายในการจําหน่าย หรื อ โอนสิทธิz
ค่าธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
(12) ค่าภาษี ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ า หรื อ
ค่า ธรรมเนี ยมและอากรแสตมป์ใดๆ ที
เ กี ย ว กั บ ก า ร ซื 3อ ข า ย ห ลั ก ท รั พ ย์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

[3.0%]

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ก า ร ป ร ะ มู ล ข า ย
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรื อทรัพย์สินอืน
ของกองทรั สต์ เช่ น ค่า นายหน้ า ซื อ3 ขาย
หลัก ทรั พ ย์ และจะถู ก หัก จากค่ า ขาย
หลักทรัพย์ ค่าใช้ จ่ายและค่านายหน้ าที
เ กี ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ซื 3 อ ห รื อ ข า ย
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ก า ร ป ร ะ มู ล ข า ย
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ค่าใช้ จ่ายในการ
โอนหลักทรัพย์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ เป็ น
ต้ น
(13) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ต่อการ
ตรวจสอบประมาณการงบกํ าไรขาดทุน
และค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน หรื อบทวิจยั
(14) ค่าใช้ จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื 3อ
หน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า
โทรศัพ ท์ ค่ า โทรสาร เป็ นต้ น รวมถึ ง
ค่าใช้ จ่ายในการคืนเงินค่าซื 3อหน่วยทรัสต์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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ใ ห้ แ ก่ ผู้ จ อ ง ซื 3อ ใ น ก ร ณี ที จํ า น ว น
หน่ ว ยทรั ส ต์ ที จองซื อ3 มากกว่ า จํ า นวน
หน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย (ถ้ ามี)
(15) ค่ า จั ด ทํ า จั ด พิ ม พ์ ใบจองซื อ3
หน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็ จรับเงิน ใน
กํ า กั บ ภาษี และแบบฟอร์ มอื นๆ ที
เกียวข้ องกับกองทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายใน
การจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
(16) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์หนังสือชี 3ชวน
ตลอดจน ค่ า แปลและจั ด ส่ ง เอกสาร
ดังกล่าว
(17) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 3นจากการติดตาม
ท ว ง ถ า ม ห รื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
กฎหมายเพื อการรั บ ชํ า ระหนี ใ3 ดๆ หรื อ
ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดี
ใ น ศ า ล เ พื อ รั ก ษ า สิ ท ธิ ข อ ง ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัส

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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ตี ซึงเกียวข้ องกับกองทรัสต์
(18) ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมายและค่าที
ป รึ ก ษ า ก ฎ ห ม า ย ที เ กี ย ว กั บ ก า ร
ดํ า เนิ น งานขอ งกอง ทรั สต์ การใ ห้
คําแนะนําทางกฎหมายแก่กองทรัสต์ใน
กรณี ต่ า งๆ การจัด เตรี ย มเอกสารและ
รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การ
จั ด เตรี ยมเอกสารเผยแพร่ ข่ า วของ
กองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่ า น
ช่องทางต่างๆ และระบบเผยแพร่ขา่ วของ
ตลาดหลักทรัพย์ การจัดเตรี ยมหนังสือ
บอกกล่ า วทวงถามและเอกสารทาง
กฎหมายต่ า งๆ ของกองทรั ส ต์ การ
จัด เตรี ย ม แก้ ไ ข เพิ มเติ ม เอกสารและ
สัญ ญาต่ า งๆ ของกองทรั ส ต์ รวมถึ ง
สัญ ญาก่ อ ตัง3 ทรั ส ต์ แ ละสัญ ญาแต่ง ตัง3
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละการบริ หาร
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมถึงค่าใช้ จ่าย

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
-

-
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รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทัง+ หมด

ในการดํ า เนิ น คดี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการยึ ด
ทรั พ ย์ สิ น ค่ า สิ น ไหมทดแทนความ
เสี ย หายจากผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ เ พื อ
ประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยรวม
ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการดําเนินคดี
ทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหม
ท ด แ ท น ค ว า ม เ สี ย ห า ย แ ก่
บุค คลภายนอก ค่า จดทะเบี ย นจํ า นอง
ค่าจดทะเบีย นปลอดจํ านอง ค่าใช้ จ่า ย
เกี ยวกั บ การจดทะเบี ย นต่ า งๆ กั บ
สํานักงานทีดินทีเกียวข้ อง ค่าใช้ จ่ายใน
ด้ านนิ ติ ก รรม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการแก้ ไข
สัญญา เป็ นต้ น
(19) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของทรัส
ตีทีฟ้ องร้ องให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ปฏิบตั ิ
ตามหน้ าที หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากผู้จดั การกองทรัสต์เพือ
ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ทัง3 ปวง

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-
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รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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หรื อเมื อได้ รั บ คํ า สั งจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(20)
ค่ า สิ น ไ ห ม ท ด แ ท น แ ก่
บุคคลภายนอกสําหรั บความเสียหายที
เกิ ด ขึน3 อัน เนื องมาจากการดํ า เนิ น งาน
ของกองทรั ส ต์ ในส่ ว นที เกิ น จากค่ า
สินไหมทดแทนทีกองทรัสต์ได้ รับภายใต้
กรมธรรม์ประกันภัย
(21) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่าย
ในการเลิก กองทรั ส ต์ หรื อ เปลียนแปลง
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
(22) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดแู ล
ผลประโยชน์ ใ นระหว่างการชํ า ระบัญ ชี
กองทรั ส ต์ จ นถึ ง การจดทะเบี ย นเลิ ก
กองทรั ส ต์ กับ สํา นัก งานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(23) ค่ า ภาษี ค่ า เบี ย3 ปรั บ เงิ น เพิ ม
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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อัน เกี ยวเนื องกั บ การดํ า เนิ น งานของ
กองทรั สต์ รวมตลอดจนค่าใช้ จ่า ยและ
ต้ นทุนอืนใดตามสัญญาแต่งตังผู
3 ้ บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์กําหนดให้ เป็ นภาระของ
กองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายและต้ นทุน
อื นใ ดต าม สั ญ ญ าแ ต่ ง ตั ง3 ผู้ บริ หา ร
อสังหาริ มทรัพย์กําหนดให้ เป็ นภาระของ
กองทรัสต์
(24) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการโฆษณาและ
ประชาสัม พัน ธ์ ของกองทรั ส ต์ และดูแ ล
เว็บไซต์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะ
เพดาน % ของ
เรียกเก็บ
NAV ต่ อปี (ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

ตามทีจ่ายจริ ง
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รายครัง+
รอบและ
ระยะเวลาที
เรียกเก็บ

เพดาน % ของ NAV
ภายหลังการทําธุรกรรมใน
แต่ ละครัง+ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ าจะเรียก
เก็บ (ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

11.2

ตารางแสดงค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้จองซือ+ หรือผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจากผู้จองซือ+ หรือ ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์

อัตราทีคาดว่ าจะเรียกเก็บ

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยทรัสต์

ไม่มี

• ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)

• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์

ยกเว้ นภายในปี ทีมีการชําระค่าธรรมเนียมการเป็ นนายทะเบียน
และตามอัตราทีบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด (ถ้ ามี)

• ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ยกเว้ นภายในปี ทีมีการชําระค่าธรรมเนียมการเป็ นนายทะเบียน
และตามอัตราทีบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด (ถ้ ามี)

• อืนๆ ระบุ

อัตราธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั 3อ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นอัตราทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ หรื อภาษี อืนใดทํานองเดียวกันแล้ ว
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12.

นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคต

12.1

นโยบายการกู้ยมื เงินในอนาคต
ในอนาคตทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพือใช้ เป็ นแหล่งเงินทุนอืนทีนอกเหนือจากการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่
ด้ วยการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน การออกตราสารหนี 3โดยทรัสต์ เช่น หุ้นกู้ หรื อการเข้ าทําสัญญาทีมี
ลักษณะเป็ นการกู้ยืม หรื อตราสารอืนๆ ทังนี
3 3 การกู้ยืมเงินของทรัสต์จะเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อจํากัด และการ
ดําเนินการทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ซงแสดงไว้
ึ
ในส่วนที 2 ข้ อ 2.9 การกู้ยืมเงิน
สัญญาก่อตังทรั
3 สต์กําหนดให้ ทรัสต์อาจกู้ยืมเงินเพือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติม ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
อสังหาริ มทรัพย์และ/หรื อสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เพือดําเนินการปรับปรุ งอสังหาริ มทรัพย์ของทรัสต์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ทีทรัสต์มีสทิ ธิการเช่าให้ อยูใ่ นสภาพดี หรื อต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยู่แล้ ว
ซึงเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์มสี ทิ ธิการเช่า รวมทังการลงทุ
3
นในทรัพย์สนิ อืนใด การชําระหนี 3ทีกองทรัสต์มี
อยู่กบั เจ้ าหนี 3ต่างๆ และเพือดําเนินการอืนใดหรื อเพือเหตุจําเป็ นอืนใดตามทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรเพือ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์

12.2

ข้ อจํากัดในเรืองอัตราส่ วนในการกู้ยมื เงิน
ทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ โดยอยูภ่ ายใต้ ข้อจํากัดในเรื องอัตราส่วนในการกู้ยืมเงินดังต่อไปนี 3
(ก)

ในวงเงินทีกู้ยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์

(ข)

ในกรณีทีทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็ น
อันดับความน่าเชือถือครัง3 ล่าสุดทีได้ รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน จํานวนเงินทีกู้ยืมต้ องไม่เกินร้ อยละ
60 ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของทรัสต์

ทังนี
3 3 ในกรณีทีต่อมาภายหลังจํานวนเงินทีกู้ยืมเกินอัตราส่วนดังกล่าว แต่การเกินอัตราส่วนนันมิ
3 ได้ เกิดจากการ
กู้ยืมเงินเพิมเติม ผู้จัดการกองทรัสต์จะคงอัตราส่วนการกู้ยืมเงินไว้ ต่อไปก็ได้ แต่จะกู้ยืมเงินเพิมเติมอีกไม่ได้
จนกว่าอัตราส่วนการกู้ยืมเงินจะลดลงจนน้ อยกว่าอัตราส่วนทีกําหนดไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น
12.3

การดําเนินการทีเกียวข้ องกับการกู้ยมื เงิน
ในการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สนิ ของทรัสต์เพือประโยชน์ในการดําเนินงานของทรัสต์หรื อเพือ
การลงทุนในทรัพย์สินหลักของทรัสต์ หรื อเพือวัตถุประสงค์อืนๆ ตามทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ ผู้จดั การ
กองทรัสต์จะพิจารณาความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงิน รวมถึงการให้ หลักประกันใดๆ และแจ้ ง
ความคืบหน้ าพร้ อมข้ อสรุปในการดําเนินการดังกล่าวแก่ทรัสตี และทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ลงนามร่ วมกัน
ในการเข้ าทําสัญญา และ/หรื อเอกสารใดๆ ทีเกียวข้ อง
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13.

นโยบายการจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนและข้ อจํากัด
นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี 3

13.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกําไรสุทธิ
ทีปรับปรุ งแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั 3 ได้ แก่ ประโยชน์ตอบ
แทนสําหรับรอบปี บัญชีและประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (ถ้ ามี) ทังนี
3 3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี (4) ครัง3 ต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีทีกองทรัสต์มีการเพิมทุน กองทรัสต์
อาจมีการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนเกิ นกว่าสี (4) ครั ง3 ต่อรอบปี บัญชี ได้ ทัง3 นีเ3 พือดําเนิ นการเพิมทุนของ
กองทรัสต์
กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนี 3 ให้ หมายถึงกําไรสุทธิทีอ้ างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึงสามารถหักการ
ชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี)

13.2

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ยัง มี ย อดขาดทุ น สะสมอยู่ ผู้ จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์

13.3

ในกรณีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์และปิ ดสมุดทะเบียนเพือระบุชือผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิ
ได้ รับ ประโยชน์ ตอบแทน และจะดํ าเนิน การจ่ายประโยชน์ ต อบแทนดังกล่า วให้ แก่ผ้ ูถื อหน่วยทรั สต์ ภ ายใน
กําหนดเวลาดังต่อไปนี 3
•

ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายในเก้ า
สิบ (90) วันนับแต่วนั สิ 3นรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน

•

เงือนไขเพิมเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึน3 อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรั สต์ ซึงหากประโยชน์ ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นรอบปี บัญ ชี ใ ดมี มูล ค่ า ตํ ากว่า หรื อ เท่า กับ ศูน ย์ จุ ด หนึ งศูน ย์ (0.10) บาท ผู้จัด การ
กองทรั สต์ขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั ง3 นัน3 และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) (ถ้ ามี) ภายใน[เก้ าสิบ
(90)] วันนับแต่วนั สิ 3นรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะ

ส่วนที 2 หน้ า 346

13.4

จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้ รับ
ประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทีมีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรั สต์ทีมีชือปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ตามสัดส่วน
การถื อหน่ว ยทรั ส ต์ ของผู้ถือ หน่วยทรั สต์ แต่ล ะราย หากปรากฏว่า มีบุคคลใดหรื อกลุ่มบุค คลเดี ยวกัน ใดถื อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าอัตราทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกัน
นันจะไม่
3
มีสิทธิได้ รับประโยชน์ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด
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14.

นโยบายการลงทุนในอนาคต
ในส่วนของการลงทุนในอนาคต ผู้จดั การกองทรัสต์อาจพิจารณาลงทุนเพิมเติม และ/หรื อ ปรับการลงทุนโดยจะ
ทําการซื 3อ ขาย หรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ให้ กบั ทรัสต์ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินทีลงทุนเพิมเติมโดยจะ
มีแนวทางการลงทุนและการบริ หารจัดการภายใต้ ขอบเขตและทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของการจัดตังท
3
รั ส ต์ และนโยบายการลงทุน ในการลงทุน ครั ง3 แรก คื อ จะเน้ น ลงทุน ในกรรมสิ ท ธิz แ ละสิท ธิ ก ารเช่ า ใน
อสังหาริ มทรัพย์ประเภทพื 3นทีอาคารสํานักงาน และ/หรื อ พื 3นทีเชิงพาณิชย์ เพือจัดหาผลประโยชน์โดยการให้ เช่า
หรื อจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์และทรัสต์
ทังนี
3 3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาดําเนินการใดๆ ทีไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นไป
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
3 สต์และประกาศอืนทืเกียวข้ อง ทังที
3 มีผลใช้ บงั คับอยู่ในปั จจุบนั และทีจะได้ มี
การแก้ ไขเพิมเติมในอนาคต
สรุ ปสาระสําคัญเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินหลักของทรัสต์ดงั นี 3 (รายละเอียดเกียวกับการลงทุนของทรัสต์
แสดงไว้ ในส่วนที 2 ข้ อ 2 ข้ อมูลเกียวกับทรัพย์สนิ หลักของโครงการ)

14.1

ทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ประเภททีดินและสิงปลูกสร้ างทีให้ บริ การในรู ปแบบพื 3นทีอาคาร
สํานักงาน และ/หรื อ พื 3นทีเชิงพาณิชย์

14.2

ทรั ส ต์ อ าจลงทุน ในทรั พ ย์ สิ น หลัก โดยทางอ้ อ มผ่ า นการถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ที จัด ตัง3 ขึน3 โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื อ
ดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับทรัสต์ตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์ ในอัตราส่วนทีกฎหมายทีเกียวข้ องกําหนด ซึงใน
ปั จจุบนั ทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
3
และไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 99 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
3
ษัทนัน3 และผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีจะต้ องมี
มาตรการหรื อกลไกในการดูแลและควบคุมให้ บริ ษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
3 สต์
และหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 และประกาศอืนทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด

14.3

ทรัสต์อาจจะพิจารณาลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอืนนอกเหนือจากทีระบุไว้ ใน 14.1 และ 14.2
หรื อทรัพย์สนิ อืนใดทีสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อคณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศ
กําหนดให้ เป็ นทรัพย์สนิ หลักของทรัสต์

14.4

สิทธิของกองทรัสต์ในการซื 3อ/เช่าทรัพย์สนิ ก่อนบุคคลอืน (Right of First Refusal)
เพือเป็ นการเพิมความมันใจให้ กบั นักลงทุน ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงทีจะให้ คํารับรองในสัญญาตกลง
กระทําการระหว่างทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและทรัสตี ในสิทธิของทรัสต์ในการซื 3อ/เช่าทรัพย์สนิ ก่อนบุคคล
อืน ดังต่อไปนี 3
1)
สิทธิของกองทรัสต์ ในการเข้ าลงทุนโครงการบางนา 2 – โดยตามสัญญาตกลงกระทําการ ณ วันที
กองทรัสต์เข้ าลงทุนในสินทรัพย์ครัง3 แรก ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ให้ สทิ ธิแก่กองทรัสต์ในการเข้ า
ลงทุนก่อนบุคคลอืนในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
หรื อบริ ษทย่อยทีไม่ได้ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นเจ้ าของ และ/หรื อมีสิทธิ การเช่าแต่เพียงผู้เดียว ซึง
ส่วนที 2 หน้ า 348

ตังอยู
3 ่ในทีดินโฉนดเลขที 13375 (“โครงการบางนา 2”) โดยกองทรัสต์มีสิทธิทีจะเข้ าลงทุนก่อนบุคคล
อืนโดยไม่จํากัดระยะเวลา (โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุ ปสาระสําคัญของสัญญา
ตกลงกระทําการ)
2)

สิท ธิ ของกองทรั สต์ ในการเข้ าลงทุ น โครงการอาคารสํานั กงาน บริ เวณพืน+ ทีบางนา-ตราด
(“อาคารสํานักงาน พืน+ ทีบางนา-ตราด”) – โดยตามสัญญาตกลงกระทําการ ณ วันทีกองทรัสต์เข้ า
ลงทุนในสินทรัพย์ ครัง3 แรก ทางดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ให้ สิทธิ แก่กองทรัสต์ในการเข้ าลงทุนใน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงานทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน หรื อบริ ษทย่อยทีไม่ได้
เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน เป็ นเจ้ าของ และ/หรื อมีสทิ ธิการเช่าแต่เพียงผู้เดียว โดยกองทรัสต์มีสิทธิทีจะเข้ า
ลงทุนก่อนบุคคลอืนภายในกํ าหนดระยะเวลา 7 ปี นับแต่วนั ทีสัญญามีผลใช้ บงั คับ (โปรดพิจารณา
รายละเอียดในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญาตกลงกระทําการ)

ส่วนที 2 หน้ า 349

15.

ข้ อมูลอืนทีเกียวข้ อง

- ไม่ มี -

ส่วนที 2 หน้ า 350

ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์

ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
1.

รายละเอียดของหน่ วยทรัสต์ ทเสนอขาย
ี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ WHABT) ต่อ
นักลงทุนในครังE นี Eมีรายละเอียดดังต่อไปนี E
ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย

:
:

ประเภทการลงทุน

:

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์

:

จํานวนทีออกและเสนอขาย
มูลค่าทีตราไว้ ตอ่ หน่วย
ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย
จํานวนหน่วยจองซื Eอขันตํ
E า

:
:
:
:
:

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ใบทรัสต์ทีแสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์
(หน่วยทรัสต์)
ลงทุนในกรรมสิทธิRและสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ 2
โครงการ ได้ แก่ (1) โครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (2) โครงการ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ประเภทระบุชื อผู้ถื อ และชํ า ระเต็ ม มูล ค่า ทังE หมด รวมทังE ไม่ มี
ข้ อ จํ า กัด การโอนหน่ ว ยทรั ส ต์ เว้ น แต่ ข้ อจํ า กัด ที เป็ นไปตาม
กฎหมายตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรั
E สต์
ไม่เกิน 202,000,000 หน่วย
เท่ากับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์
10 บาทต่อหน่วย
ไม่เกิน 2,020,000,000 บาท
2,000 หน่วย และเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย

การจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายในครังE นี Eเป็ นการจัดจําหน่ายแบบ Firm Commitment การเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ครังE นี Eมิได้ เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ นักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัวไปเนืองจาก
ความต้ องการจากกลุม่ นักลงทุนในข้ อ 2.1.2 เพียงพอต่อมูลค่าการเสนอขายรวมในครังE นี Eแล้ วและสามารถกระจาย
หน่วยทรัสต์ในวงกว้ างได้ อย่างเพียงพอ

ส่วนที 3 หน้ า 1

2.

การจองการจัดจําหน่ ายและการจัดสรร
สรุ ปข้ อมูลการจองและการจัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ประเภทนักลงทุน

ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน

นักลงทุนสถาบัน

ระยะเวลาในการรับ
หนังสือ
ชีช) วนและใบจองซือ)
วันที 26-30 ตุลาคม
2558

การจองซือ)

การชําระเงิน

จองซื Eอได้ ทีสํานักงานของ
ผู้จัดการการจัดจํ าหน่าย
เท่านันE ตังแต่
E เวลา 09:00
น. – 16:00 น. ของวันที
26 – 30 ตุลาคม 2558

ดั บ บ ลิ ว เ อ ช เ อ ค อ ร์
ปอเรชัน จะทําการจองซื Eอ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ภ ายในช่ ว ง
วันที 26 – 30 ตุลาคม
2558 และจะชําระค่าจอง
ซื อE โดยโอนเงิ น เข้ า บัญ ชี
ของทรัสตีโดยตรง ในวันที
3 พฤศจิกายน 2558
หากทําการจองซื Eอในวันที
26 - 28 ตุลาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
และก่อนเวลา 12:00 น.
ของวัน ที 29 ตุ ล าคม
2558 สามารถชําระเงิ น
ค่ า จองซื อE โดยชํ า ระเป็ น
(1) การโอนเงิ น หรื อการ
โอนเงิ น ผ่ า นระบบบาท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
- หากทําการจองซื Eอหลัง
เวลา 12:00 น. ของวันที
29 ตุลาคม 2558 ต้ อง
ชํ า ระค่ า จองซื อE ด้ ว ยการ
โอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น
ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต
(BAHTNET) เท่านันE
หากทําการจองซื Eอในวันที
26 - 28 ตุลาคม 2558
เวลา 09:00 – 16:00 น.
และก่อนเวลา 12:00 น.

วันที 26-30 ตุลาคม
2558

จองซื Eอได้ ทีสํานักงานของ
ผู้จัดการการจัดจํ าหน่าย
เท่านันE ตังแต่
E เวลา 09:00
น. – 16:00 น. ของวันที
26 – 30 ตุลาคม 2558

ผู้มีอปุ การคุณของ
วันที 26-30 ตุลาคม
ผู้จดั จําหน่ายและตัวแทน 2558
จําหน่ายหน่วยทรัสต์

จองซื Eอได้ ทีสํานักงานและ
สาขาของผู้จั ด จํ า หน่ า ย
แ ละ ตั ว แ ท น จํ า ห น่ า ย
หน่ ว ยทรั ส ต์ ตังE แต่ เ วลา

ส่วนที 3 หน้ า 2

09:00 น. – 16:00 น. ของ ของวันที 29 ตุลาคม
วันที 26 – 30 ตุลาคม 2558 สามารถชําระเงิน
2558
ค่าจองซื Eอโดยชําระเป็ น
(1) การโอนเงิน หรื อการ
โอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
- หากทําการจองซื Eอหลัง
เวลา 12:00 น. ของวันที
29 ตุลาคม 2558 ต้ อง
ชํ า ระค่ า จองซื อE ด้ ว ยการ
โอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น
ผ่ า น ร ะ บ บ บ า ท เ น ต
(BAHTNET) เท่านันE
2.1 วิธีการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ WHABT) นี E
เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี E โดยเป็ นการจัด
จําหน่ายแบบ Firm Commitment
2.1.1 ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
วิธีการกําหนดราคาเสนอขายจะอ้ างอิงจากราคาประเมินของทรัพย์สนิ ทีจัดทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อิสระทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนการพิจารณาปั จจัยต่างๆ ทีมีความเกียวข้ อง
ได้ แก่
(1) ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในช่วงทีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(2) อัตราผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสมทีนักลงทุนจะได้ รับ ศักยภาพในเชิงพาณิชย์ของทรัพย์สนิ
(3) อัตราดอกเบี Eยทังในประเทศและในตลาดโลก
E
(4) อัตราผลตอบแทนทีจะได้ จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี E รวมถึงการลงทุน
ทางเลือกอืน ๆ
(5) ผลการสํารวจความต้ องการของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
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2.1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื Eองต้ นเป็ นดังต่อไปนี E
ประเภทนักลงทุน
(1) เสนอขายต่อดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน

(2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
(3) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรัสต์

จํ า นวนหน่ วยทรั สต์ ที เสนอขาย
(หน่ วย)
ประมาณ 30,300,000 หน่ว ย หรื อ ร้ อย
ละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและ
เสนอขาย โดยจํ านวนหน่วยทรั สต์ ทีจะ
จัด สรรจริ ง ให้ แ ก่ ดับ บลิว เอชเอ คอร์
ปอเรชันจะคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 15 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและ
เสนอขายจริ งได้ ทงหมดหลั
ัE
งจากปิ ดการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังE นี E
ประมาณ 31,000,000 หน่วย
ประมาณ 140,700,000 หน่วย

ทังนี
E E สัดส่วนในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ข้างต้ นเป็ นสัดส่วนเบื Eองต้ น ผู้จดั การการจัดจําหน่าย ขอสงวนสิทธิ
ในการใช้ ดลุ พินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายต่อผู้ลงทุนแต่ละประเภท (Claw back/
Claw forward) ตามทีระบุไว้ ข้างต้ นตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความ
ต้ องการซื Eอหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้ น เพือให้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังE นี Eประสบ
ความสําเร็ จในการขายสูงสุด ทังนี
E E ตราบเท่าทีไม่ขดั ต่อ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และกฎหมายทีเกียวข้ อง ในการ
พิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ ยดึ ตามนิยามทีกําหนด ดังต่อไปนี E
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง
ผู้ลงทุนสถาบัน ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ. 9/2555
เรื องการกําหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ทีจองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัด
จําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังนี E
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
E Eน
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(4) บริ ษัทเงินทุน
(5) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริ ษัทหลักทรัพย์
(7) บริ ษัทประกันวินาศภัย
(8) บริ ษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึงบริ ษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรื อ (11) ถึง (26)
หรื อของผู้ลงทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสํารองเลี Eยงชีพ
(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือการฟื นE ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื Eอขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยสัญญาซื Eอขายล่วงหน้ า
(17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื Eอขายล่วงหน้ าตามกฎหมายว่าด้ วยการซื Eอขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิติบคุ คลประเภทบรรษัท
(22) นิติบคุ คลซึงมีบคุ คลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 75 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียง
ทังหมด
E
(23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
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(24) ผู้ จั ด การกองทุ น ที มี ชื อในทะเบี ย นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ นผู้ จั ด การกองทุ น ตามประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการ
แต่งตังและการปฏิ
E
บตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทุน
(25) ผู้จดั การลงทุนทีมีชือในทะเบียนผู้มีคณ
ุ สมบัติเป็ นผู้จดั การลงทุนตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการแต่งตังและการ
E
ปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การลงทุนในสัญญาซื Eอขายล่วงหน้ า
(26) ผู้ลงทุนอืนใดตามทีสํานักงานประกาศกําหนด
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้ องจองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.3
เท่านันE โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื Eอหน่วยทรัสต์ได้ ตามวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ 2.3.2 และในการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 2.5.2
นอกจากนี E ผู้จัดจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่มีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ทีออกและเสนอขายในคราวนี Eให้ แก่
บุคคลทีถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามข้ อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.
70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552
(รวมทังที
E ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และทจ. 40/2557 เรื อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื Eอหุ้นของบริ ษัททีออกตราสารทุน ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม)
“ผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จําหน่ ายและตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ” หมายถึง
บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทีมิใช่นกั ลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความทีระบุไว้ ด้านบน รวมถึงลูกค้ า
หรื อผู้ทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า ผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ หรื อผู้มีอุปการคุณไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ซึงได้ แก่
ลูกค้ าทีทําการซือE ขายหลักทรั พย์ ลูกค้ าด้ านวาณิ ชธนกิ จ บริ ษัทคู่ค้าผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิ จ ผู้ให้ การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้ านการซื Eอขายหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ หรื อผู้ทีคาด
ว่าจะเป็ นลูกค้ าไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 2.1.3 บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่วม และบริ ษัททีเกียวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้
มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังที
E ติดต่อในปั จจุบนั ทีเคยติดต่อ หรื อผู้
ทีคาดว่าจะได้ ติดต่อของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจํ าหน่ายและตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซือE หน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัด
จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ตามวิธีทีระบุไว้ ในข้ อ 2.3.3 โดยการ
จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเป็ นไปตาม
วิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ 2.5.3
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นอกจากนี E ผู้จัดจํ าหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่มีการจัดสรรหน่วยทรั สต์ทีออกและเสนอขายในคราวนี Eให้ แก่
บุคคลทีถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามข้ อกําหนดของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.
70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงื อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรั พย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552
(รวมทังที
E ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม) และทจ. 40/2557 เรื อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื Eอหุ้นของบริ ษัททีออกตราสารทุน ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีมีการ
แก้ ไขเพิมเติม)
2.1.3 ผู้จัดจําหน่ ายและตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
(1) ผู้จัดจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ประกอบด้ วย
ผู้จัดการการจัดจําหน่ าย
-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2626-7777
โทรสาร 0-2657-3236

-

ธนาคาร กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2208-7346-50
โทรสาร 0-2256-8619

ผู้จัดจําหน่ าย
-

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
เลขที 540 อาคารเมอร์ คิวรี ทาวเวอร์ ชันE 7, 14, 17 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2680-5000
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-

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด
เลขที 175 ชันE 3 อาคารสาธรซิตี Eทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2680-1111

(2) ตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ประกอบด้ วย
-

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขที 191 ชันE 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2618-1018-24

-

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
ชันE 16 อาคารลิเบอร์ ตี Eสแควร์
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5555

-

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ชันE 32 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตังผู
E ้ จดั จําหน่ายเพิมเติมในภายหลัง ซึงเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลที
สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ ให้ ความเห็นชอบเพือทําหน้ าทีเป็ นผู้จดั จําหน่าย และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้ ง
การแต่ ง ตั งE ผู้ จั ด จํ า หน่ า ยดั ง กล่ า วให้ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ทราบ หรื อประกาศผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.whabt.com หรื อทางช่องทางอืนใดตามความเหมาะสม
2.1.4 ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จัด จํ า หน่า ยและตัว แทนจํ า หน่า ยหน่ว ยทรั ส ต์ ต ามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 2.1.3 จะได้ รั บ ค่าตอบแทนการจัด
จําหน่าย (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) โดยจะชําระตามจํานวนและวิธีการทีตกลงไว้ ในสัญญาทีเกียวข้ อง
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2.1.5 ตลาดรองของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะนําหน่วยทรัสต์ทีออกและเสนอขายทังหมดในครั
E
งE นี Eไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ (SET) อย่างไรก็ ตาม การเสนอขายหน่วยทรั สต์ แก่ประชาชนในครั งE นีไE ด้
ดําเนินการก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาอนุมตั ิให้ นําหน่วยทรัสต์เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึงเป็ นตลาดรองสําหรับการซื Eอขายหน่วยทรัสต์ ดังนันE ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสียง
ในเรื องสภาพคล่องและการไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหน่วยทรัสต์ตามทีคาดการณ์ไว้ หากผู้จดั การ
กองทรั ส ต์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตจากตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ ห น่ ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ ซึงจะส่งผลให้ หน่วยทรัสต์ไม่มีตลาดรองสําหรับการซื Eอขาย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ ได้ ดําเนินการยืนคําขอให้ รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ (SET) แล้ ว เมือวันที 20 ตุลาคม 2558 ซึงขณะนี Eตลาดหลักทรั พย์อยู่
ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
E E ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัตขิ องหน่วยทรัสต์ในเบื Eองต้ นแล้ ว และพบว่าหน่วยทรัสต์มี
คุณสมบัติครบถ้ วนทีจะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่ยกเว้ นคุณสมบัติเรื องการกระจาย
การถือหน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยทีกําหนดให้ ต้องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายทังหมด
E
โดยทีปรึ กษาทางการเงินคาดว่าภายหลัง
การเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นครั งE นี แE ล้ ว เสร็ จ กองทรั ส ต์ จ ะมี คุณ สมบัติ เ กี ยวกับ การกระจายการถื อ
หน่วยทรัสต์ให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยครบถ้ วนตามเกณฑ์ทีกําหนดดังกล่าวข้ างต้ น
2.2 วิธีการขอรับหนังสือชีช) วน และใบจองซือ) หน่ วยทรัสต์
ผู้จองซื Eอสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี Eชวนและใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายและ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ตังแต่
E วนั ที 26 – 30 ตุลาคม 2558 ภายในวันและเวลาทําการ
ของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ทังนี
E E ผู้จองซื Eอสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีชE วนทีมีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี Eชวนทียืนต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที http://www.sec.or.th หรื อประกาศผ่านทางเว็บไซต์
http://www.whabt.com เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังE นี Eได้ กอ่ นทําการจองซื Eอหน่วยทรัสต์
2.3 วันและวิธีการจองและการชําระเงินค่ าจองซือ) หน่ วยทรัสต์
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ มีดงั ต่อไปนี E
2.3.1 สําหรับผู้จองซือ) ประเภท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
(ก) ให้ ผ้ จู องซื Eอประเภท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จองซื Eอหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่าย โดย
จองซื Eอหน่วยทรัสต์ขนตํ
ั E าจํานวน 2,000 หน่วย และต้ องเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย โดยผู้
จองซื Eอจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื Eอในใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
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พร้ อมลงลายมือชือ และจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันE พร้ อมประทับตราสําคัญ
ของบริ ษัท (ถ้ ามี) และต้ องนําส่งใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ทีผู้จองซื Eอประเภทดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายเพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื Eอ ทังนี
E E ผู้จองซื Eอจะต้ องแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื Eอดังต่อไปนี E
สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คลหรื อสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่
เกิน { เดือน ก่อนวันจองซื Eอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันE
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่าง
ด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
นอกจากนี E ผู้จองซื Eอต้ องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสียงในการลงทุน) ซึงลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือE ในกรณีทีผู้จัดการการจัด
จําหน่ายร้ องขอ และผู้จองซื Eอดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู้จองซื Eอไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื Eอประสงค์ทีจะฝากหลักทรัพย์
ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 หากผู้จองซื Eอดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การ
กองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ
(ข) ผู้จองซื Eอสามารถจองซื Eอได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายเท่านันE ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3
ภายในระยะเวลาการจองซื Eอ คือ ตังแต่
E เวลา 09:00 – 16:00 น. ของวันที 26 – 30 ตุลาคม 2558
(ค) ผู้จองซื Eอต้ องชําระเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจองซื Eอโดยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้ าบัญชีของกองทรัสต์ทีเปิ ดโดยทรัสตีโดยตรงในวันที 3 พฤศจิกายน
2558 ทังE นี E การโอนเงิ นผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซือE ต้ องรั บผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรื อ
ค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทังหมด
E
(จํานวนเงินทีผู้จัดการการจัดจําหน่าย
ได้ รับต้ องเท่ากับยอดจองซื Eอเต็มจํานวน)
(จ) ผู้จองซื Eอต้ องนําใบจองซื Eอและเอกสารประกอบการจองซื Eอในข้ อ (ก) มายืนความจํานงขอจองซื Eอได้ ที
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ตังแต่
E เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที 26 - 30
ตุลาคม 2558 และหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่าย
ในวันที } พฤศจิกายน ~••€ โดยในการจองซื Eอเจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Eอจะลงลายมือชือ รับจองเพือเป็ น
หลักฐานในการรับจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ
(ฉ) ผู้จองซื Eอทียืนความจํานงในการจองซื Eอและชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื Eอ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
E E ผู้จดั การการจัดจําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื Eอของผู้จองซื Eอทีดําเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ 2.3.1 (ก)-(จ) ได้
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2.3.2 สําหรับผู้จองซือ) ประเภทนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผู้จองซื Eอจะต้ องจองซื Eอหน่วยทรัสต์ขนตํ
ั E าจํานวน 2,000 หน่วย และต้ องเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100
หน่วย โดยผู้จองซื Eอจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื Eอในใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื อ และจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันE พร้ อม
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) ทังนี
E E ผู้จองซื Eอจะต้ องแนบเอกสารประกอบการจองซื Eอดังต่อไปนี E
(1) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล
หรื อสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื Eอพร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันE และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(2) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
E ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อบังคับและสําเนาหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Eอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันE และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อม
แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
E
ลงลายมือชือ
รับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรอง
โดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อ
รับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Eอ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนา
หนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
(3) ผู้จ องซื อE ประเภทนิ ติ บุค คลที มอบอํ า นาจให้ ผ้ ูดูแ ลรั ก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดําเนินการจองซื Eอแทน : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซือE มอบอํานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษา
ผลประโยชน์ดําเนินการจองซื Eอแทน พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทังนี
E E เอกสาร
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื Eอทีระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าว
ต้ องลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนผู้จองซื Eอหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์
(แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
นอกจากนี E ผู้จองซื Eอดังกล่าวจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู้จองซื Eอไม่ประสงค์จะขอรับ
ใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ โดยผู้จองซือE ประสงค์ ทีจะฝาก
หลัก ทรั พ ย์ ใ นบัญ ชี ข องผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ส มาชิ ก เลขที 600 หากผู้จ องซื อE ดัง กล่า วไม่ ก รอก
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แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ
(ข) ผู้จองซื Eอสามารถจองซื Eอได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายเท่านันE ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3
ภายในระยะเวลาการจองซื Eอ คือ ตังแต่
E เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที 26 - 30 ตุลาคม 2558
(ค) ผู้จองซื Eอต้ องชําระเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจองซื Eอ ณ วันจองซื Eอ ดังนี E
(1) หากทําการจองซื Eอในวันที 26 - 28 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 - 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น.
ของวันที 29 ตุลาคม 2558 ผู้จองซื Eอสามารถชําระเงินค่าจองซื Eอโดยชําระเป็ น (1) การโอนเงิน หรื อ
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”)
หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันE ๆ จะต้ องลงวันทีภายในวันที 29 ตุลาคม 2558
และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักงานหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ
เท่านันE ทังนี
E E การชําระเงินค่าจองซื Eอเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่าย
บัญชี ธนาคารทีผู้จัดการการจัด จํ าหน่า ย ตามทีระบุไ ว้ ในข้ อ 2.1.3 กํ า หนด พร้ อมทังE เขียนชื อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
(2) หากทําการจองซื Eอหลังเวลา 12:00 น. ของวันที 29 ตุลาคม 2558 หรื อ เวลา 09:00 - 16:00 น.
ของวันที 30 ตุลาคม 2558 ผู้จองซื Eอจะต้ องชําระค่าจองซื Eอด้ วยการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านันE
ทังE นี E การโอนเงิ นผ่า นระบบบาทเนต ผู้จองซือE ต้ อ งรั บผิด ชอบค่า ธรรมเนียมการโอนและ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมอืนใดทีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทังหมด
E
(จํานวนเงินทีผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ได้ รับต้ องเท่ากับยอดจองซื Eอเต็มจํานวน) โดยผู้จองซื Eอสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนได้
จากผู้จดั การการจัดจําหน่าย
(ง) ผู้จองซือE ทีชํ าระเงิ นค่าจองซือE ด้ วยการโอนเงิ น การโอนเงิ นผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ ค
แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ โ อนเงิ น ค่า จองซื อE หรื อ ขี ด คร่ อ มและสังจ่ า ยเช็ ค เข้ า บัญ ชี จ องซื อE
หน่วยทรัสต์ทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 กําหนด ซึงผู้จองซื Eอสามารถสอบถาม
ชือและเลขทีบัญชีจองซื Eอได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่าย โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการ
โอนเงินของยอดจองซื Eอรวมในส่วนของตนให้ กบั ทรัสตี
(จ) ผู้จองซื Eอต้ องนําใบจองซื Eอและเอกสารประกอบการจองซื Eอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Eอในข้ อ (ค) หรื อ
หลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ มายืนความจํานงขอจองซื Eอและชําระเงินได้ ที
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ตังแต่
E เวลา 09:00 - 16:00 น. ของวันที 26 -30
ตุลาคม 2558 โดยในการจองซื Eอเจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Eอจะลงลายมือชือ รับจองเพือเป็ นหลักฐานในการ
รับจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ
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(ฉ) ผู้จองซื Eอทียืนความจํานงในการจองซื Eอและชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์แล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื Eอ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
E E ผู้จดั การการจัดจําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื Eอของผู้จองซื Eอทีดําเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ 2.3.2 (ก) - (จ) ได้
2.3.3 สําหรับผู้จองซือ) ทีเป็ นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายและตัวแทนจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
ผู้จองซื Eอประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการ
ดังต่อไปนี E
(1) การจองซือ) โดยการส่ งใบจอง พร้ อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซื Eอจะต้ องจองซื Eอหน่วยทรัสต์ขนตํ
ั E าจํานวน 2,000 หน่วย และต้ องเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ
100 หน่วย โดยผู้จองซื Eอจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื Eอในใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื Eอเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนันE พร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) ทังนี
E E ผู้จองซื Eอจะต้ องแนบ
เอกสารประกอบการจองซื Eอดังต่อไปนี E
(1) ผู้จองซื Eอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนา
ทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารหรื อหลักฐานแสดงการเปลียนชือหรื อนามสกุล
(ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง(กรณีผ้ จู องซื Eอเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของ
ผู้ป กครอง (บิ ด า/มารดา หรื อ ผู้แ ทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจํ าตัว ประชาชนของ
ผู้ปกครองทีผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง) และสําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร
กรณีผ้ จู องซื Eอขอรับเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์คนื โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร โดยชือของ
บัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชือผู้จองซื Eอ
(2) ผู้จองซือE ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสํา เนาหนังสือ
เดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื Eอเป็ นผู้เยาว์ จะต้ อง
แนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื Eอหน่วยทรัสต์ได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย) และสําเนา
หน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื Eอขอรับเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอน
เงินเข้ าบัญชีธนาคาร โดยชือของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชือผู้จองซื Eอ
(3) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบคุ คลตามกฎหมายไทยหรื อทีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือ
แสดงความเป็ นนิติบคุ คล หรื อสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื Eอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คล
นันE และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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สําเนาใบต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาหน้ าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื Eอ
ขอรับเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร โดยชือของบัญชีธนาคาร
ดังกล่าวต้ องตรงกับชือผู้จองซื Eอ
(4) ผู้จองซื Eอประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล หรื อสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
E ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริ คณห์ สนธิ ข้ อบังคับและหนังสือรั บรองทีออกไม่เกิ น 1 ปี ก่อนวันจองซือE พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
E
บตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบ
ข้ างต้ นทังหมดที
E
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดย
เจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวัน
จองซื Eอ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี)
ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง และสําเนาหน้ าแรก
ของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผ้ จู องซื Eอขอรับเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้ า
บัญชีธนาคาร โดยชือของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้ องตรงกับชือผู้จองซื Eอ
กรณี ผ้ ูจ องซื อE เป็ นผู้ที มี บัญ ชี ซือE ขายหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ เปิ ดบัญชี อื นๆ กับ ผู้จัด จํ าหน่า ยและ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 และได้ ผ่านขันตอนการรู
E
้ จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสียง (Suitability Test) กับผู้จัดจํ าหน่ายและตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรั สต์แล้ วภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื Eอดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซือE ทังE นี E หากไม่เป็ นไปตามเงื อนไขทีกล่าวข้ างต้ น ผู้จองซือE จะต้ องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมื อ ชื อผู้จ องซื อE ให้ แ ก่ ผ้ ูจัด จํ า หน่ า ยและตัว แทนจํ า หน่ า ย เพื อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื Eอนอกจากนี E ผู้จองซื Eอจะต้ องกรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีทีผู้จองซื Eอไม่
ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื Eอ
ประสงค์ทีจะฝากหลักทรัพย์ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที 600 หากผู้จองซือE
ดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign AccountTax
Compliance Act (FATCA) ผู้จดั การกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของ
ผู้จองซื Eอให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ
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(ข) ผู้จ องซื อE สามารถจองซื อE ได้ ที สํ า นัก งานและสาขาของผู้ จั ด จํ า หน่ า ยและตัว แทนจํ า หน่ า ย
หน่วยทรัสต์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ภายในระยะเวลาการจองซื Eอ คือ ตังแต่
E วนั ที 26 - 30 ตุลาคม
2558 ระหว่า งเวลาทํ า การของสํ า นัก งานและสาขาของผู้จัด จํ า หน่ า ยและตัว แทนจํ า หน่ า ย
หน่วยทรัสต์
(ค) ผู้จองซื Eอต้ องชําระเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ตามจํานวนทีจองซื Eอ ณ วันจองซื Eอหากทําการจองซื Eอ
ระหว่างวันที 26 - 28 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลาทําการของสํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่าย
และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรื อระหว่างเวลาเปิ ดทําการของสํานักงานและสาขาของผู้จัด
จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ถึงเวลา 12:00 น. ของวันที 29 ตุลาคม 2558 ผู้จองซื Eอ
จะต้ องชํ าระเงิ นค่าจองซือE โดยชํ าระเป็ นเงิ นโอน เงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า "เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ลง
วันทีภายในวันที 29 ตุลาคม 2558 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชี ในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านันและชื
E
อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับผู้จองซื Eอ
เท่านันE ทังนี
E E การชําระเงินค่าจองซื Eอเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่าย
บัญชีธนาคารที ผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์กําหนด พร้ อมทังเขี
E ยนชือ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง หากทําการจองซื Eอหลังเวลา 12.00 น. ของวันที 29
ตุลาคม 2558 ผู้จองซื Eอจะต้ องชําระเงินค่าจองซื Eอตามจํานวนทีจองซื Eอ โดยชําระเป็ นเงินโอน หรื อ
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า Automatic Transfer System หรื อ ATS) เท่านันE
(ง) ทังนี
E E การชําระเงินค่าจองซื Eอผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ
ATS) จะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Eอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Eอขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
ผู้จดั จําหน่าย และตัวแทนจําหน่ายแต่ละรายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความ
ประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื Eอผู้จองซื Eอทีชําระเงินค่าจองซื Eอด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบ
การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอน
เงิ น ค่าจองซือE หรื อ ขีด คร่ อ มและสังจ่า ยเช็ ค เข้ า บัญ ชี จองซื อE หน่วยทรั ส ต์ ทีผู้จัดจํ าหน่ายและ
ตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ กําหนด ซึงผู้จองซื Eอสามารถสอบถามชือและเลขทีบัญชีจองซื Eอได้
จากผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีผู้จองซื Eอประสงค์จะจองซื Eอ โดยผู้จดั จําหน่าย
และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื Eอรวมในส่วนของ
ตนให้ กบั ทรัสตีตอ่ ไป
(จ) ผู้จองซื Eอต้ องนําใบจองซื Eอและเอกสารประกอบการจองซื Eอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Eอในข้ อ (ค)
หรื อหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์มายืนความจํานงขอจองซื Eอและชําระเงิน
ได้ ทีผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายแต่ละรายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ในระหว่างระยะเวลา
จองซื Eอทีกําหนดไว้ ในข้ อ (ข) โดยในการจองซื Eอเจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Eอจะลงลายมือชือรับจองเพือ
เป็ นหลักฐานในการรับจองซื Eอหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ

ส่วนที 3 หน้ า 15

(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื Eอและได้ ชําระค่าจองซื Eอไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื Eอและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทังนี
E E ผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิยกเลิกการจองซื Eอของผู้จองซื Eอที
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
2.4 ขัน) ตอนการคืนเงินค่ าจองซือ) หน่ วยทรัสต์
2.4.1 ในกรณีผ้ ูจองซือ) ไม่ ได้ รับการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ อันเนืองมาจากการไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ า
จองซือ)
ตามเช็คค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ หรื อเนืองจากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขในการจองซื Eอผู้จดั จําหน่ายและตัวแทน
จําหน่ายหน่วยทรั สต์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 ซึงเป็ นผู้รับจองซือE หน่วยทรัสต์ จากผู้จองซื Eอรายนันๆ
E จะ
ดําเนินการคืนเช็คค่าจองซื Eอให้ แก่ผ้ จู องซื Eอทีไม่ได้ รับการจัดสรรอันเนืองมาจากการไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื Eอ หรื อเนืองจากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขในการจองซื Eอ โดยผู้จองซื Eอ
ดังกล่าวต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 2.1.3 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ Eนสุดระยะเวลาการจองซื Eอ
2.4.2 กรณีทีมีการยกเลิกการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
การยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 กรณี คือ
(1) มีผ้ จู องซื Eอไม่ถึงสองร้ อยห้ าสิบราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามข้ อบังคับตลาด
หลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซื Eอเมือรวมกับมูลค่ากู้ยืมจากบุคคลอืน (ถ้ ามี) มีมลู ค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์หรื อไม่ถึงจํานวนตามทีระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชี Eชวน หรื อตํากว่า
ห้ าร้ อยล้ านบาท
(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตังทรั
E สต์
ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าวไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 2.6
ของส่วนนี E และไม่สามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
(4) ไม่สามารถโอนเงิ นทีได้ จากการจํ าหน่ายหน่วยทรั สต์ ใ ห้ แก่ทรั สตี เพือก่อตังE กองทรั สต์ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในสิบห้ าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(5) ในกรณีทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้ ถือว่าผู้จองซื Eอได้ ใช้ สิทธิยกเลิก
การจองซื Eอหน่วยทรัสต์ทนั ที ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
E ้ จดั การ
การจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement) ซึงรวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี E
(ก) เมื อผู้เสนอขายหน่ว ยทรั ส ต์ ไม่สามารถปฏิบัติ ตามเงื อนไขใดๆ ที กํ า หนดไว้ ในสัญ ญาแต่ง ตังE
ผู้จดั การการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement)
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(ข) เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทังE
ในประเทศและต่างประเทศ หรื อการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในธุรกิจหรื อการดําเนินงาน
ของบริ ษัททีอาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายในครังE นี E
(ค) เมือมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
E ้ จดั การการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ
(ง) เมื อมี เ หตุที ทํ า ให้ สํ า นัก งาน ก.ล.ต. หรื อ หน่ ว ยงานราชการสังระงับ หรื อ หยุด การเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทังนี
E E รายละเอียดและเงือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรั สต์ และการจัดจํ าหน่ายหน่วยทรั สต์
ดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื อนไขทีจะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังE ผู้จัดการการจัด
จําหน่าย (Underwriting Agreement)
เมือสินE สุดการเสนอขายหน่วยทรั สต์ หากเกิ ด เหตุก ารณ์ ต ามข้ อ (1) - (5) อย่างใดอย่า งหนึง ผู้จัดการ
กองทรัสต์จะยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจํ
ั E านวนและผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 2.1.3 รายทีรับจองซื Eอหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื Eอ จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจอง
ซือE หน่วยทรั สต์ โดยการโอนเงิ น หรื อชํ า ระเป็ นเช็ ค ขีดคร่ อมเฉพาะให้ แก่ผ้ ูจองซื อE และส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบี ย น ตามที อยู่ที ระบุไ ว้ ใ นใบจองซื อE ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ที สิ นE สุด ระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในครังE นี E หรื อ วันทีระงับหรื อหยุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แล้ วแต่กรณี) โดยไม่มีดอกเบียE
และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื Eอรายนันๆ
E
ทังนี
E E ในกรณี ทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูจองซือE หน่วยทรั สต์ได้ ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้ อ งชํ า ระดอกเบี ยE ให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อE ในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่อ ปี โดยคํ า นวณจากจํ า นวนเงิ น ค่ า จองซื อE
หน่วยทรัสต์ทีไม่ได้ ส่งคืน นับจากวันทีพ้ นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื Eอเข้ าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื Eอ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Eอหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในใบจองซื Eอโดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื Eอได้ รับเงินจองซื Eอหน่วยทรัสต์คืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื Eอจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบี Eย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทังนี
E E หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื Eอเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื Eอ หรื อการสูญหายใน
การจัดส่งเช็ค ซึงไม่ใช่ความผิดของผู้จดั จําหน่ายและ/หรื อตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้ อมูลชือ ทีอยู่
ของผู้จองซื Eอไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่เป็ นปั จจุบนั ตามทีระบุไว้ ในใบจองซื Eอทีได้ ให้ ไว้ กบั ผู้
จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
2.5 วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายผ่านผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในครังE นี E แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรร
ให้ แก่ (1) ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน (2) นักลงทุนสถาบัน และ (3) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทน
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จําหน่ายหน่วยทรั สต์ นอกจากนี E การจัดสรรหน่วยทรั สต์ โดยผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายจะอยู่
ภายใต้ เกณฑ์ ดังนี E
(1) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายอาจเปลียนแปลงจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทโดย
พิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื Eอหน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุนในแต่ละประเภทเพือทําให้ การ
จองซื Eอหน่วยทรัสต์ครังE นี Eประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด
(2) ผู้จัดการการจัดจําหน่าย และผู้จัดจํ าหน่ายจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จัดจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ทีร่วมจัดจําหน่าย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่บริ ษัทย่อยของตนเอง
หรื อของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีร่วมจัดจําหน่าย และผู้ทีเกียวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมทีมีลกั ษณะทีผู้จดั การ
การจัดจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรร
หลักทรัพย์ให้ เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ทีเหลือจากการจองซื Eอของผู้จองซื Eอทังหมด
E
ทังนี
E E เป็ นไปตาม
รายละเอียดทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมทังที
E ได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
(3) ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายอาจพิจารณาเพิมหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรั สต์ (Claw back/Claw
forward) ทีเสนอขายนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์แล้ วแต่กรณี โดยพิจารณา
จากปั จจัยต่าง ๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซือE หน่วยทรั สต์ ของนักลงทุนสถาบันผู้มีอุปการคุณของผู้จัด
จําหน่ายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น
2.5.1 วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน
การจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจํ าหน่าย
ตามทีระบุไว้ ใน ข้ อ 2.1.3 หัวข้ อ ผู้จดั การการจัดจําหน่าย โดยจะทําการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด
และ/หรื อ ในจํ านวนมากน้ อยเท่าใดก็ ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่บุคคลใดก็ ได้ โดย
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะมีจํานวนขันตํ
E า 2,000 หน่วยและเพิมเป็ น
จํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย
หากปรากฏว่ายังมีจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ข้ างต้ น
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ จู องซื Eอประเภท
อืนๆ เพิมเติม
2.5.2 วิธีการจัดสรรหน่ วยทรัสต์ ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ) ประเภทนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 2.1.3 หัวข้ อ ผู้จดั การการจัดจําหน่าย โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมาก
น้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
E E จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรร
ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขันตํ
E า 2,000 หน่วยและเพิมเป็ นจํานวนทวีคูณของ 100 หน่วย
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หากยอดการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการ
ปิ ดรับจองซื Eอหน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Eอ
2.5.3 วิธีการจัดสรรหน่ วยทรั สต์ ให้ แก่ ผ้ ูจองซือ) ประเภทผู้มีอุปการคุ ณของผู้จัดจําหน่ ายและตัวแทน
จําหน่ ายหน่ วยทรัสต์
การจัดสรรหน่วยทรั สต์ให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจํ าหน่ายและตัวแทนจํ าหน่ายหน่วยทรั สต์ ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย โดยจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณ ผู้ทีเป็ นลูกค้ า
หรื อคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ หรื อผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ
ก่อน จึงจัดสรรแก่บคุ คลอืนๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
E E จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การ
คุณของผู้จดั จําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ รายใดจะมีจํานวนขันตํ
E า 2,000 หน่วยและเพิมเป็ น
จํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หน่วย หากยอดการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื Eอผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่าย
และตัวแทนจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื Eอหน่วยทรัสต์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Eอ
2.6 ข้ อจํากัดการถือและโอนหน่ วยทรัสต์ ทีเสนอขาย
(ก) ในการจัดสรรหน่วยทรั สต์ ให้ แก่ผ้ ูจองซื Eอ จะจัดสรรให้ แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันได้ ไม่เกิ นอัตรา
ดังต่อไปนี E
(1) ร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรั
E
สต์ และ
(2) ร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของหน่
E
วยทรัสต์แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการ
แบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
(ข) ในกรณี ที ผู้ไ ด้ รั บ การจัด สรรหน่ว ยทรั ส ต์ เ ป็ นผู้ก่ อ ตังE ทรั ส ต์ ทรั ส ตี หรื อ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ให้ ก ารจัด สรร
หน่วยทรั สต์ แก่บุคคลดังกล่าวเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ ทีกํ าหนดในประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยหลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรั
E สต์และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ เงื อนไข และวิ ธี ก ารในการให้ ค วามเห็ น ชอบผู้จัด การกองทรั ส ต์ และมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานแล้ วแต่กรณีด้วย
(ค) ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ ประกาศหรื อข้ อกําหนดที
เกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนกํ
ั E าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั สรร
หน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวให้ เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดนันด้
E วย ในกรณีนี Eสัดส่วนการลงทุน
ของผู้ลงทุนต่างด้ าวจะต้ องไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
E
เนืองจากเป็ น
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีมีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะทีมีการลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงสิทธิในทีดิน
ตามประมวลกฎหมายทีดิน
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(ง) ในกรณีทีปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าบุคคลใด กลุม่ บุคคลเดียวกันใด ผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้ก่อตังทรั
E สต์ ทรัสตี
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ลงทุนต่างด้ าว ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ข้างต้ น
บุคคลดัง กล่า วจะไม่มีสิท ธิ ใ นการรั บ ประโยชน์ ต อบแทนและการใช้ สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในส่วนทีถื อ
หน่วยทรั สต์ เกิ นกว่าอัตราทีกํ าหนด โดยกองทรั สต์ จะยกประโยชน์ ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้ เป็ นของผู้รับ
ประโยชน์รายอืน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวงรั
ัE
บทราบและยินยอมให้ ดําเนินการแล้ ว
(จ) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ทงหมดหรื
ัE
อบางส่วน
ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี E
(1) กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายได้ รับจากผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ไม่ถกู ต้ องตามความเป็ น
จริ ง หรื อไม่ครบถ้ วน
(2) กรณีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายเกิดข้ อสงสัยว่าการซื Eอหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ไม่โปร่ งใส เช่น
อาจเป็ นการฟอกเงิน เป็ นต้ น
(3) ในกรณีทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายเห็นว่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมลู ค่ารวมกันแล้ วไม่
ถึงร้ อยละ 75 ของมูลค่าเงินทีกองทรัสต์ระดมทุนได้
(4) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายอาจขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการจองซื Eอหน่วยทรัสต์ในบางกรณีตามทีผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายเห็นว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทรัสต์ หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกรณีทีการจองซื Eอหน่วยทรัสต์อาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริ หารกองทรัสต์ หรื อ
ก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อในกรณีทีผู้จองซื Eอเป็ นพลเมืองสหรัฐอเมริ กา ผู้ทีมีถินฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริ กา บุคคลซึงปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว และบริ ษัท
หรื อ ห้ า งหุ้น ส่ว นซึงจัด ให้ มีขึนE และดํ า เนิ น กิ จ กรรมในสหรั ฐ อเมริ ก า เป็ นต้ น ทังE นี เE พื อเป็ นการรั ก ษา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชือเสียงหรื อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายเป็ นหลัก
(5) ผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ทีมีถินฐานอยูใ่ นต่างประเทศ จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ
และภาษี ตา่ งๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
(6) ผู้จัดการการจัดจําหน่ายจะถือว่าผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์ และ/หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อผู้ลงทุน ได้
ทําการศึกษา เข้ าใจ และยินดีทีจะปฏิบตั ิตาม หรื อผูกพันตามข้ อตกลง ข้ อกําหนดสัญญา หรื อเงือนไข
ต่างๆ ทีกองทรัสต์ เข้ าผูกพันไว้ ตามอํานาจทีมีตามกฎหมายทังที
E ได้ ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
และ/หรื อ หนังสือชี Eชวน และ/หรื อ ตามประกาศ คําสัง ระเบียบต่างๆ ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ ประกาศกําหนด ทังที
E มีอยู่ในปั จจุบนั และทีจะได้
แก้ ไขเปลียนแปลง เพิมเติม ในภายหน้ า
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2.7 วิธีการส่ งมอบหน่ วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ แต่งตังบริ
E ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) เป็ น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้ กบั กองทรัสต์ และให้ บริ การรับฝากใบทรัสต์ทีจองซื EอในการเสนอขายครังE นี Eแล้ วกล่าวคือ
ผู้จองซื Eอสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื Eอขายแบบไร้ ใบทรัสต์ (Scripless System)
ได้ ทนั ที ทังนี
E Eเพือให้ ผ้ จู องซื Eอสามารถขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
ให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ มทําการซื Eอขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึงแตกต่างจากกรณีทีผู้จองซื Eอจะ
ขอรับใบทรัสต์ โดยผู้จองซื Eอหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จนกว่าจะได้ รับ
ใบทรัสต์
ดังนันE ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังE นี E ผู้จองซื Eอสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึงใน }
กรณี ดังต่อไปนี E คือ
(ก) ในกรณีทีผู้จองซื Eอประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ โดยให้ ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบทรัสต์ตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ ทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื Eอภายใน 15 วันทําการนับ
จากวันปิ ดทําการจองซือE หน่วยทรัสต์ (โดยไม่รวมวันปิ ดทําการจองซื Eอ) ในกรณีนี E ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบทรัสต์ ซึงอาจจะ
ได้ รับภายหลังจากทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื Eอขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
(ข) ในกรณี ที ผู้จ องซือE ประสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พย์ กล่า วคือ ผู้จ องซื อE ประสงค์ ที จะฝาก
หน่ว ยทรั สต์ ไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ทหลักทรั พย์ ซึงผู้จ องซื อE จะต้ อ งมีบัญชี ซื อE ขายหลัก ทรั พ ย์ อยู่ กรณี นี นE าย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบทรัสต์ในชือของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์
ทีบริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากอยู
ัE
่และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื Eอภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการ
จองซื Eอ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหน่วยทรัสต์ทีผู้จองซื Eอฝากไว้ ใน
กรณีนี E ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้ ทนั ทีที
ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทําการซื Eอขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ (SET)
ในกรณีทีผู้จองซื Eอหน่วยทรัสต์เลือกให้ บริ ษัทฯดําเนินการตามข้ อ 2.7 (ข) ชือผู้จองซื Eอในใบจองซื Eอจะต้ องตรง
กับชือเจ้ าของบัญชีซื Eอขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซื Eอประสงค์ทีจะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์
ดัง กล่าว มิฉ ะนันE แล้ ว ผู้จัดการกองทรั ส ต์ ข อสงวนสิท ธิ ที จะดํ าเนิน การออกใบทรั สต์ ใ ห้ แ ก่ผ้ ูจองซือE ดัง มี
รายละเอียดและวิธีการตามข้ อ 2.7 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทีผู้จองซื Eอไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ทีจะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จอง
ซื Eอประสงค์ทีจะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 ในกรณีนี E กองทรัสต์จะ
ดําเนินการนําหน่วยทรัสต์ทีได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บัน ทึก ยอดบัญ ชี จํ า นวนหน่ว ยทรั ส ต์ ต ามจํ า นวนที ผู้จ องซื อE ได้ รั บ การจัด สรรไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อก
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หลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื Eอภายใน‡ วันทําการนับจากวันปิ ดการ
จองซื Eอ และหากผู้จองซื Eอต้ องการจะถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที
600 ผู้จองซื Eอสามารถติดต่อได้ ทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทังนี
E E การถอนหน่วยทรัสต์ทีฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนันผู
E ้ จองซื Eอทีนําฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่
สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ ทนั ภายในวันทีหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ มทําการซื Eอขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
(SET)
ทังนี
E E หากผู้จองซือE ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณี หนึงในใบจองซือE ผู้จัดการกองทรั สต์ ขอสงวนสิทธิ ในการออก
ใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื Eอตามข้ อ 2.7 (ก) ให้ แก่ผ้ จู องซื Eอ
3.

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ทีเกียวข้ องกับการเสนอขายครัง) นี )
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
(ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมการเข้ าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ เช่น ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าผู้
ประเมินราคาอิสระ ค่าทีปรึ กษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมผู้จดั จําหน่ายหน่วยทรัสต์
(Underwriting Fee) ค่าธรรมเนียมเกี ยวกับการจัดหาเงินกู้ยืม ค่าตรวจสอบเชิ ง
วิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าพิมพ์หนังสือชี Eชวนและใบจองซื Eอหน่วยทรัสต์
ค่าธรรมเนียมในการได้ มาซึงทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ (Acquisition fee) และค่าใช้ จ่าย
ในการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นต้ น
รวมค่าใช้ จ่ายทังสิ
E Eนประมาณ
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มูลค่ าไม่ เกิน (บาท)
100,000
202,000
1,060,000
142,000,000

143,362,000

ส่ วนที 4
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
1.

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลโดยผู้จดั การกองทรัสต์

1.1

กรรมการบริ หาร

ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี )ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี )แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะ
ของกรรมการบริ หาร ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ ูอืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาด
ข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี )ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในทีดี และระบบการ
บริ หารจัดการทีรัดกุมเพียงพอทีจะทําให้ การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังเพื
) อให้
การจัดการกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรั
) สต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์
ในการนี )เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมด
)
เป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ วข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี )ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ
ของ นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชือ
1. นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

กรรมการบริ หารและ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

(นายปิ ยะพงศ์ พิ นธุประภา)

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

กรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

(นายปิ ยะพงศ์ พิ นธุประภา)

ผู้รับมอบอํานาจในการลงชือกํากับเอกสาร
ชือ
1. นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา

ส่วนที 4

1.2

กรรมการบริ ษัท

ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลในหนังสือชี )ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี )แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะของ
กรรมการบริ ษัท ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที
ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
ในการนี ) เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
)
นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ า
ได้ มอบหมายให้ นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา เป็ นผู้ลงลายมือชือกํากับเอกสารนี )ไว้ ทกุ หน้ าด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ
ของ นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ไว้ ข้ าพเจ้ าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลทีข้ าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น

ชือ
1. นายกําธร ตติยกวี

2. นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้มี
อํานาจลงนาม

(นายกํ าธร ตติ ยกวี)

กรรมการอิสระ

(นายรัฐชัย ธี ระธนาวัฒน์)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์

ผู้รับมอบอํานาจในการลงชือกํากับเอกสาร
ชือ
1. นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

กรรมการและ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร

(นายปิ ยะพงศ์ พิ นธุประภา)

ส่วนที 4

2.

การรับรองการปฏิบตั ิหน้ าทีของทีปรึกษาทางการเงิน

ข้ าพเจ้ าในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัททีเสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ สอบทานข้ อมูลใน
หนังสือชี )ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี )แล้ ว และด้ วยความระมัดระวังในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน ข้ าพเจ้ าขอรับรอง
ว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วนไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ืนสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
เว้ นแต่ข้อมูลในเรื องรายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์จะลงทุนของหนังสือชี )ชวนการเสนอขาย ที
ข้ าพเจ้ าใช้ ข้อมูลจาก รายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจัดทําโดย บริ ษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด และ
รายงานการประเมินค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีจัดทําโดย บริ ษัท ทีเอพีแวลูเอชัน จํากัด ซึงข้ าพเจ้ าเห็นว่าเป็ นผู้เชียวชาญในเรื องนี )
เป็ นอย่างดี
ชือ
1. นายพรชัย ปั ทมินทร

ตําแหน่ง

ลายมือชือ

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายธุรกิจขนาดใหญ่

(นายพรชัย ปั ทมิ นทร)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะทีปรึกษาทางการเงิน
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เอกสารแนบ 1
ร่ างสัญญาก่ อตังทรัสต์

วันที [ ] 2558
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ในฐานะ “ผู้ก่อตังกองทรัสต์ ”
และ
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ในฐานะ “ทรัสตี”
และ
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

สัญญาก่ อตังทรัสต์

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
.11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

คํานิยามและการตีความ......................................................................................................................................... 1
การก่ อตังทรัสต์ ...................................................................................................................................................... 4
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การเพิมทุนของกองทรัสต์ ...................................................................................................................................... 8
การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ...................................................................................................................... 10
ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ ................................................................................................................................................... 11
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2

ร่ างสัญญาก่ อตังทรัสต์
ทรัสต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่ า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
(WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)
สัญญาก่อตังทรัสต์ ("สัญญา") ฉบับนีทําขึนเมือวันที [●] ระหว่าง
(1)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียน
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย สํานักงานตังอยู่เลขที 1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ในฐานะผู้ก่อตังทรัสต์ซึงจะเข้ าเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์เมือมีการ
ก่อตังกองทรัสต์แล้ ว (ต่อไปนีจะเรี ยกว่า "บริษัทฯ") และ

(2)

บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ซึงเป็ นนิติบคุ คลประเภทบริ ษัทมหาชนจํากัด จด
ทะเบียนจัดตังขึนตามกฎหมายไทย สํานักงานตังอยูเ่ ลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน 32 ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ในฐานะทรัสตี (ต่อไปนีจะเรี ยกว่า "ทรัสตี")

โดยที
ก.

บริ ษั ท ฯ ประสงค์ จ ะจั ด ตังทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เรี ย กว่ า “ทรั ส ต์ เพื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์ และสิทธิการเช่ า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex
Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust)” ชือย่อ WHABT

ข.

บริ ษัทฯ ตกลงทีจะโอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพือ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

ค.

ทรั สตี ตกลงทีจะดําเนินการเป็ นทรั สตีของกองทรั สต์ (ตามทีได้ นิยามด้ านล่าง) ตามข้ อตกลงและเงื อนไขที
กําหนดไว้ ในสัญญานี และ

ง.

บริ ษัทฯ และทรัสตีได้ ตกลงเข้ าทําสัญญานีโดยมีเนือความและสาระสําคัญเป็ นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์
(ตามทีได้ นิยามด้ านล่าง) ประกาศ สร. 26/2555 (ตามทีได้ นิยามด้ านล่าง) รวมทังประกาศ กฎ และคําสังทีออก
ตามกฎหมายดังกล่าวและหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 (ตามทีได้ นิยามด้ านล่าง)

คู่สัญญาจึงตกลงกันเข้ าทําสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงือนไขดังต่ อไปนี
คํานิยามและการตีความ
เว้ นแต่ข้อความในสัญญาฉบับนีจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน ให้ ถ้อยคําทีระบุตอ่ ไปนีมีความหมาย ดังนี
กองทรัสต์

หมายถึง ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHA Business Complex Freehold
and Leasehold Real Estate Investment Trust: WHABT)
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การเพิมทุนแบบมอบ
อํานาจทัวไป (General
Mandate)

หมายถึง การเพิมทุนของกองทรั สต์ ตามมติทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทีให้
อํานาจผู้จัดการกองทรั สต์กําหนดหรื อเห็นชอบวัตถุประสงค์ การ
ออกและจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม
เช่น การกํ าหนดราคา วันและเวลาทีจะเสนอขาย หรื อเงือนไขใน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น

กลุ่มบุคคลเดียวกัน

หมายถึง บุค คลที มี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ งหรื อ หลาย
ลักษณะตามทีกําหนดในประกาศ ทจ. hi/jkkk

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

หมายถึง คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และให้
หมายความรวมถึงคณะกรรมการกํากับตลาดทุนด้ วย

ค่ าเช่ า

หมายถึง ค่าตอบแทนทีได้ รับจากการให้ เช่า การให้ ใช้ พืนที และการให้ บริ การ
ทีเกียวเนืองกับการให้ เช่าหรื อการให้ ใช้ พืนที ทังนี ให้ หมายความ
รวมถึงค่าบริ การส่วนกลาง (Common Area Management Fee)
และ/หรื อ ค่าบริ การสาธารณูปโภค และ/หรื อ การให้ บริ การอืนๆ ที
เกียวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สนิ ทีให้ เช่า

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทรัพย์ สินหลัก

หมายถึง ทรั พ ย์ สิ น หลัก ที กองทรั ส ต์ ส ามารถลงทุ น ได้ ต ามหลัก เกณฑ์ ที
กําหนดในประกาศ ทจ. hi/jkkk และประกาศอืนทีคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดหรื อแก้ ไขเพิมเติม

ทรัพย์ สินอืน

หมายถึง ทรัพย์สินทีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึงไม่ใช่ทรัพย์สินหลัก ทังนี
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์ ซึงเป็ นไปตามประกาศ สร.
jo/jkkk

ทีปรึกษาทางการเงิน

หมายถึง ทีปรึ กษาทางการเงิ นทีอยู่ในบัญชีรายชื อทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ

ทุนชําระแล้ ว

หมายถึง มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีชําระเต็มจํานวนแล้ ว

บุคคลทีเกียวโยงกัน

หมายถึง บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน

ประกาศ กข. 1/2553

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที
กข. 1/2553 เรื อง ระบบงาน การติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบ
ธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี (และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)
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ประกาศ กร. 14/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที
กร. 14/2555 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผู้ก่อตังทรัสต์ และ
การเป็ นทรั ส ตีของทรั สต์ เ พือการลงทุน ในอสังหาริ ม ทรั พ ย์ (และ
ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ประกาศ ทจ. 49/2555

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 49/2555 เรื อง การ
ออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ประกาศ สช. 29/2555

หมายถึง ประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ที สช. 29/2555 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการใน
การให้ ความเห็ น ชอบผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ แ ละมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน (และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ประกาศ สร. 26/2555

หมายถึง ประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ที สร. 26/2555 เรื อง ข้ อกําหนดเกียวกับรายการและ
ข้ อความในสั ญ ญาก่ อ ตั งทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ (และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ประกาศ สร. 27/2557

หมายถึง ประกาศสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรั พย์ ที สร. 27/2557 เรื อง หลักเกณฑ์ ทีเกี ยวข้ องกับการ
กระทําทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ ของทรั สต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (และตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม)

ผู้จัดการกองทรัสต์

หมายถึง บุคคลทีทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี คือ บริ ษัท
ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ผู้ที ได้ รั บ มอบหมายจากผู้จัด การกองทรั ส ต์ ใ ห้ ทํ า หน้ า ที ในการ
บริ หารหรื อจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์
พระราชบัญญัติทรัสต์

หมายถึง พระราชบัญญัติทรั สต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และ
ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ
ตามทีได้ มีการแก้ ไขเพิมเติม

ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์

หมายถึง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด

สํานักงาน ก.ล.ต.

หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หน่ วยทรัสต์

หมายถึง ใบทรั ส ต์ ที แสดงสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ ในฐานะผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์

อสังหาริมทรัพย์

หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์

การก่ อตังทรัสต์
2.1

ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หาร
ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ใช้ ชือภาษาอังกฤษ
ว่า WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ WHABT เป็ น
กองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ทีก่อตังขึนด้ วยผลของสัญญาก่อตังทรัสต์นี และสมบูรณ์เมือผู้ก่อตังทรัสต์
โอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้ วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพือประโยชน์ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ กองทรัสต์นีไม่มีสถานะเป็ นนิติบคุ คล โดยเป็ นกองทรัพย์สนิ ทีอยูใ่ นชือและอํานาจจัดการของทรัสตี
การจัดการกองทรัสต์จะกระทําโดยทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีซึงได้ รับการแต่งตัง
ตามสัญญานี โดยมีขอบเขตอํานาจหน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีปรากฏในรายการเกียวกับอํานาจหน้ าที
ของทรั สตี แ ละผู้จัด การกองทรั ส ต์ ในการนี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจหน้ า ทีและความรั บ ผิ ด ชอบหลัก ที
เกียวข้ องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสตีมีอํานาจ
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้รับมอบหมาย
รายอืน (ถ้ ามี) ให้ เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ ทังนี ใน
กรณี ที กองทรั สต์ มีน โยบายการลงทุนในทรั พย์ สิน อืนที มิใ ช่ท รั พ ย์ สิน หลัก การจัด การลงทุนในทรั พย์ สิน อื น
ดังกล่าวอาจดําเนินการโดยทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรื อบุคคลอืนทีทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย
โดยจะเป็ นไปตามทีระบุไว้ ในสัญญาก่อตังทรัสต์นี
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ และทรั สตีจ ะปฏิ บัติ หน้ า ทีในฐานะทีเป็ นผู้ทีมีวิ ชาชี พซึงได้ รับความไว้ ว างใจ ด้ วยความ
ระมัดระวัง ซือสัตย์สจุ ริ ต โดยต้ องปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์ ทีดีทีสุดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์โดยรวมและเป็ นไปตามสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมใน
เอกสารทีเปิ ดเผย เพือประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผ้ ลู งทุน และมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

2.2

ชือ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
2.2.1

ชือ อายุ และประเภท
ชือของกองทรัสต์ซงก่
ึ อตังขึนตามสัญญานี คือ ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า
ดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และใช้ ชือภาษา อังกฤษว่า WHA Business Complex Freehold
and Leasehold Real Estate Investment Trust หรื อ WHABT อนึง ชือของกองทรั สต์อาจ
เปลียนแปลงได้ ตามทีผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนดเป็ นครังคราว โดยได้ รับอนุมตั ิจากทรัสตีและมติของ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์
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กองทรั ส ต์ จัด ตังขึ นโดยไม่ มี กํ า หนดอายุข องกองทรั ส ต์ และเป็ นกองทรั ส ต์ ป ระเภทไม่รั บ ซื อคื น
หน่วยทรัสต์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์
2.2.2

วัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
กองทรัสต์จดั ตังขึนตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกรรมในตลาดทุนตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยมีวตั ถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพือเสนอขายต่อประชาชน และนําหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวเข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์นนั บริ ษัทฯ จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
ทีระบุไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามทีกําหนดไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลในการเสนอ
ขายแต่ละครัง โดยจะกําหนดให้ ชําระค่าหน่วยทรัสต์ด้วยเงินสดหรื อเทียบเท่าเท่านัน และภายหลังจาก
ทีบริ ษัทฯ ได้ โอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ ทรัสตีและกองทรัสต์ได้ ก่อตังขึนอย่างสมบูรณ์
ตามพระราชบัญญัติทรัสต์แล้ ว บริ ษัทฯ จะดําเนินการยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพือขอให้ พิจารณา
รับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในสีสิบห้ า (hk) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ และเมือนําหน่วยทรัสต์ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เรี ย บร้ อยแล้ ว ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ จ ะสามารถทํ า การซื อ/ขายหน่ ว ยทรั ส ต์ ผ่า นระบบ “การซื อ/ขาย
หน่วยทรัสต์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์” ได้ โดยปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิของตลาด
หลักทรัพย์ ทังนี บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบถึงกําหนดเวลาดังกล่าวโดยการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนโดยมิชกั ช้ า
เมือกองทรัสต์นําเงินทีได้ จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์จะนําไปลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
กองทรัสต์โดยบริ ษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ (ซึงได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
จากสํานักงาน ก.ล.ต. ปรากฏตามเอกสารแนบ 1) จะนําทรัพย์สินหลักดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์
ไม่วา่ จะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พืนทีในลักษณะคล้ ายคลึงกันกับการให้ เช่า การให้ บริ การที
เกียวข้ องกับการเช่าหรื อทรัพย์สนิ ทีให้ เช่า ในการจัดหาผลประโยชน์ดงั กล่าว บริ ษัทฯ ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์ อาจมอบหมายหรื อแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) ให้ ดําเนินการได้
โดยการมอบหมายหรื อ แต่ง ตังจะเป็ นไปตามข้ อกํ า หนดในสัญ ญานี กฎหมาย และประกาศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ จะอยู่ภายใต้ การควบคุมและกํากับ
ดูแลโดยทรัสตี เพือให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงือนไขแห่งสัญญานี และ
หลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรัสต์ รวมทังประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์
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กองทรัสต์จะไม่ดําเนินการในลักษณะใดทีเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง
อีกทังกองทรัสต์จะไม่นําอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ออกให้ เช่าแก่บคุ คลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะ
นําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั
ประกอบธุรกิจทีขัดต่อศีลธรรม หรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
นอกจากนี กองทรัสต์สามารถลงทุนในทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สินหลักได้ ทังนี
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสัดส่วนทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศอืนที
เกียวข้ อง
ทังนี กองทรัสต์ มีรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 มีนาคม ของทุกปี และรอบระยะเวลา
บัญชีแรกให้ สนสุ
ิ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2559
2.3

ผู้ก่อตังทรัสต์
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด ตังอยู่เลขที 1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารักษ์ ตําบล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2753-3159 เป็ นนิติ
บุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที 23 เมษายน 2557 ตามกฎหมายไทย และเป็ นบริ ษัท
ย่อยของ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ซึงถือหุ้นในบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนทังสินร้ อยละเก้ าสิบ
เก้ าจุดเก้ าเก้ า (99.99) ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดของบริ ษัทฯ (รายละเอียดเกียวกับโครงสร้ างการถือหุ้นและ
โครงสร้ างการบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)
บริ ษัทฯ ตกลงทีจะโอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ด้วยความไว้ วางใจให้ ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพือ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเมือการก่อตังกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ ว บริ ษัทฯ ในฐานะผู้
ก่อตังทรัสต์จะเข้ าเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
อนึง ในกรณีทีผู้ก่อตังทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้ก่อตังทรัสต์และกลุม่ บุคคลเดียวกันกับผู้
ก่อตัง ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (kv) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของกองทรัสต์ หรื อในสัดส่วนอืนใดตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด

2.4

ทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ตังอยู่เลขที 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชัน 32 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-6100 เป็ นนิติบุคคล
ประเภทบริ ษัทมหาชนจํากัด จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที 7 ตุลาคม 2539 และแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จํ า กั ด เมื อวั น ที 29 พฤศจิ ก ายน 2545 ตามกฎหมายไทย ทรั ส ตี เ ป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที กํ า หนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอืนทีเกียวข้ องคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทรัสตีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี (รายละเอียดเกียวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ปรากฏตามเอกสารแนบ 3)
ทรัสตีตกลงทีจะปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยตกลงเข้ าถือทรัพย์สินทีจะเป็ นกองทรัสต์ซึงผู้ก่อตังท
รัสต์ โอนให้ แก่ทรั สตีด้วยความไว้ วางใจให้ จัดการทรั พย์ สินดังกล่าวเพือประโยชน์ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตาม
ข้ อตกลงและเงือนไขแห่งสัญญานี หน้ าทีหลักของทรัสตีเกียวกับกองทรัสต์จะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี
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และกฎหมายทีเกียวข้ อง ทรัสตีมีระบบงานเพือดําเนินการดังกล่าวโดยเป็ นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และ
ประกาศอืนทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อจะแก้ ไขเพิมเติม
ต่อไป
อนึง ในกรณีทีทรั สตีประสงค์จะถื อหน่วยทรัสต์ของกองทรั สต์ ทรัสตีและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรั สตีจะถื อ
หน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรัสต์
หรื อในสัดส่วนอืนใดตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไป
2.5

ผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษั ท ดับ บลิว เอชเอ เรี ย ล เอสเตท แมเนจเม้ น ท์ จํ า กัด ตังอยู่เ ลขที 1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ตํ า บล
เทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2753-3159 เป็ นนิติ
บุคคลประเภทบริ ษัทจํากัด จดทะเบียนจัดตังขึนเมือวันที 23 เมษายน 2557 ตามกฎหมายไทย ทังนี เมือได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทฯ ตกลงทีจะเข้ ารั บดูแลจัดการทรัพย์ สินของกองทรั สต์ ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีโดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบตามที
กําหนดไว้ ในสัญญานี ตลอดจนสัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์ และข้ อตกลงอืนระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์
และทรัสตี (ถ้ ามี)
อนึง ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์และกลุ่มบุคคล
เดียวกันกับผู้จัดการกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรัสต์ หรื อในสัดส่วนอืนใดตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อจะ
แก้ ไขเพิมเติมต่อไป

2.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามทีปรากฏชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรั สต์ซึงได้ จัดทําตามหลักเกณฑ์และขันตอนที
กําหนดในสัญญานีเป็ นผู้รับประโยชน์ของกองทรัสต์ อนึง ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์มีสิทธิและหน้ าทีตามที
กําหนดในพระราชบัญญัติทรัสต์ และหลักเกณฑ์อืนทีเกียวข้ องตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. จะได้ ประกาศกําหนด
หรื อแก้ ไขเพิมเติมต่อไป

2.7

ทรัพย์สนิ ทีจะให้ เป็ นกองทรัสต์
ทรัพย์สนิ เริ มต้ น (Initial Assets) ทีจะให้ เป็ นกองทรัสต์ คือ เงินทีผู้ก่อตังทรัสต์ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก (“ทรัพย์ สินเริมต้ น”) บริ ษัทฯ ในฐานะผู้ก่อตังทรัสต์มีหน้ าทีดําเนินการให้ ผ้ ู
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินทีได้ จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้ แก่ทรัสตีเพือให้ การก่อตังกองทรัสต์แล้ วเสร็ จ
ภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และยืนเอกสารหลักฐานทีแสดงได้ ว่ามีการโอนเงิน
ดังกล่าว พร้ อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต.
ภายหลังจากทีกองทรัสต์โดยทรัสตีได้ รับทรัพย์สนิ เริ มต้ นดังกล่าว กองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินหลักตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 8.1 โดยรายละเอียดของทรั พย์สินหลักทีกองทรัสต์จะลงทุนครังแรก ปรากฏตามรายละเอียดบัญชี
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ทรัพย์สนิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ทังนี กองทรัสต์จะใช้ เงินกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงิน
เพือการลงทุนในทรัพย์สินหลักดังกล่าวด้ วย ทังนี จํานวนเงินกู้และข้ อกําหนดเกียวกับการกู้ยืมเงินเป็ นไปตาม
แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าว
นอกจากนี ทรัพย์สินทีจะให้ เป็ นกองทรัสต์ยงั รวมถึงทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์จะได้ มาเพิมเติมตามข้ อตกลงและ
เงือนไขแห่งสัญญานี ตลอดจนหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง
2.8

วันทีจัดตังกองทรัสต์
วันทีจัดตังกองทรัสต์ ได้ แก่วนั ที [●] ซึงเป็ นวันทีได้ ทําสัญญานี และจะมีผลสมบูรณ์เมือผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ โอนเงินทีได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายครังแรกทังหมดให้ แก่ทรัสตี

หน่ วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ คือ สิทธิในการได้ รับประโยชน์จากกองทรัสต์แบ่งออกเป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน โดยมูลค่าทีตรา
ไว้ ของหน่วยทรั สต์ คือ หน่วยละ [●] บาท หน่วยทรั สต์ ให้ สิทธิ แก่ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ เท่าๆ กันในการเป็ นผู้รั บ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ โดยสิทธิ ดงั กล่าวไปตามข้ อตกลงและเงือนไขแห่งสัญญานี และกฎหมายทีเกียวข้ อง
อย่างไรก็ดี หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีมิได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในการขายคืนหรื อไถ่ถอน
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นหน่วยทรัสต์ประเภทระบุชือผู้ถือและชําระเต็มมูลค่าทังหมด รวมทัง
ไม่มีข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ เว้ นแต่ข้อจํากัดทีเป็ นไปตามกฎหมายตามทีได้ ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครังแรกมีจํานวนหน่วยทรัสต์ทงสิ
ั นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน [●]
บาท ซึงคํานวณตามมูลค่าทีตราไว้
การเพิมทุนของกองทรัสต์
4.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการเพิมทุน
4.1.1

กองทรั ส ต์ อ าจเพิ มทุน โดยออกหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ เ พื อเสนอขายเป็ นการทัวไปต่ อ ผู้ล งทุน ต่ อ ผู้ถื อ
หน่ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ หรื อ เสนอขายเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์บางรายก็ได้ โดยให้ เป็ นไปตามมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์และข้ อกําหนดในสัญญานี

4.1.2

ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีดําเนินการต่าง ๆ ทีเกียวข้ องกับการเพิมทุนของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเฉพาะ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ เพือขอมติอนุมตั ิให้ เพิมทุน และดําเนินการอืนใด ๆ ที
เกียวข้ องและให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ ข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง และมติของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

4.1.3

การออกหน่วยทรัสต์เพือเพิมทุนของกองทรัสต์ให้ ออกเป็ นหน่วยเต็ม กองทรัสต์จะออกหน่วยทรัสต์ที
เป็ นเศษมิได้ ในการออกหน่วยทรั สต์ให้ แก่ผ้ ูจองซือตามจํ านวนเงินค่าจองซือนัน ให้ ผ้ ูจองซือได้ รับ
หน่วยทรัสต์เป็ นจํานวนเต็มเท่านัน
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4.2

4.1.4

การออกหน่วยทรัสต์ เพือเพิมทุนของกองทรัสต์ให้ กําหนดระยะเวลาเฉพาะวันทําการเท่านัน เว้ นแต่
ผู้จดั การกองทรัสต์จะกําหนดเป็ นประการอืนใดโดยได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีก่อน

4.1.5

หากการเพิมทุนของกองทรัสต์จะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์
และบุคคลทีเกี ยวโยงกันของผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ และบุคคลทีเกี ยวโยงกันของ
ผู้จดั การกองทรัสต์งดออกเสียงในวาระทีเกียวกับการเพิมทุนของกองทรัสต์และการออกหน่วยทรัสต์

4.1.6

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีดําเนินการตามทีสมควรเพือให้ หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ในแต่ละคราวสามารถ
เข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสีสิบห้ าวัน (45) นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในแต่ละคราวนัน

เหตุในการเพิมทุน
เหตุในการเพิมทุนกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี

4.3

4.2.1

เพิ มทุนเพือลงทุนในอสัง หาริ มทรั พ ย์ หรื อ สิท ธิ ก ารเช่า อสังหาริ ม ทรั พย์ เ พิมเติ มจากทรั พ ย์ สินของ
กองทรัสต์ทีมีอยูเ่ ดิม

4.2.2

เพิมทุนเพือปรับปรุงหรื อซ่อมแซมทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิ การเช่า ให้ อยู่ในสภาพดีและมีความพร้ อมทีจะใช้ หาผลประโยชน์
หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป

4.2.3

เพิมทุนเพือต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยูแ่ ล้ ว ซึงเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์
มีสทิ ธิการเช่า เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อ
ความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป

4.2.4

เพิมทุนเพือชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์

4.2.5

เหตุอืนใดทีผู้จดั การกองทรัสต์เห็นสมควรและจําเป็ นขอให้ มีการเพิมทุน

กระบวนการเพิมทุน
4.3.1

การเพิมทุนของกองทรัสต์จะกระทําได้ ตอ่ เมือไม่ขดั หรื อแย้ งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรัสต์ และ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังที
ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

4.3.2

การเพิมทุนของกองทรัสต์จะต้ องได้ รับมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีอนุมตั ิให้ เพิมทุนด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทีมาประชุมและมี สิทธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังต่อไปนี
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(1)

การเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์บางราย
ต้ องไม่มีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคัดค้ านการเพิมทุน

(2)

ในกรณีทีเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป (General
Mandate) ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณีทีแสดงไว้ อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จาก
การเพิมทุนจะเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ เกี ยวกับการเพิมทุนของบริ ษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และตาม
แนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในรายละเอียดเพือให้ เกิดความชัดเจนในทางปฏิบตั ิ (ถ้ า
มี ) ทังนี การเพิ มทุน ต้ อ งกระทํ า ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึง (1) ปี นับ แต่วัน ที ที ประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุน

4.3.3

ในกรณีทีเป็ นการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิมเติม ได้ ผ่านกระบวนการเกียวกับการได้ มาซึง
ทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ตามทีกําหนดในข้ อ 8.1.4 แห่งสัญญานี และหากเป็ นการทําธุรกรรมระหว่าง
กองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ต้ องผ่านการดําเนินการ
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 12 แห่งสัญญานี

4.3.4

ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่

การลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์
5.1

อํานาจหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีอํานาจหน้ าทีในการดําเนินการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไป

5.2

เหตุในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ให้ มีได้ เฉพาะในกรณีดงั ต่อไปนี
5.2.1

กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินทีเหลืออยูภ่ ายหลังจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการตัดจําหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) ทังนี ต้ องปรากฏข้ อเท็จจริ ง
ด้ วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกําไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ ว

5.2.2

กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เพิมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้ องในภายหลัง ทําให้
ไม่สามารถได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

5.2.3

กองทรัสต์มีรายการค่าใช้ จ่ายทีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุต้องนําไปใช้ ในการคํานวณกําไรสุทธิทีปรับปรุ ง
แล้ วของกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 15.1 แห่งสัญญานี

5.2.4

กรณีอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ ลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ได้
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5.3

กระบวนการลดทุนชําระแล้ ว
5.3.1

การลดทุน ชํ า ระแล้ วของกองทรั สต์ จะกระทํ าได้ ต่อ เมื อไม่ขัดหรื อ แย้ งกับเจตนารมณ์ ในการก่ อตัง
กองทรัสต์ บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ
หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

5.3.2

ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนชําระแล้ วด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า y ใน h ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

5.3.3

ในการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดําเนินการลดทุนชําระแล้ วด้ วยวิธีการลด
มุลค่าหน่วยทรัสต์ให้ ตําลงเท่านัน

5.3.4

ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดําเนินการเฉลียเงินทีได้ จากการลดทุนชําระแล้ วคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีชือ
อยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ โดยคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีใช้
ในการลดทุ น ชํ า ระแล้ ว จากมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพัก การโอน
หน่วยทรัสต์ ทังนี เงินทีเฉลียคืนต้ องไม่ได้ มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์
ทังนี กระบวนการลดทุนชําระแล้ วสําหรับเหตุตามทีระบุในข้ อ 5.2.1 ข้ อ 5.2.2 หรื อข้ อ 5.2.3 สามารถ
กระทําได้ โดยไม่ต้องได้ รับมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

ผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
6.1

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ก่อให้ เกิดนิติสมั พันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทนระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์กบั ทรัส
ตี และมิไ ด้ ก่อ ให้ เ กิ ดนิ ติสมั พันธ์ ในลักษณะของการเป็ นหุ้นส่วนหรื อลักษณะอืนใด ระหว่างทรั ส ตีและผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ และในระหว่างผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยกัน

6.2

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์มิได้ ทําให้ บคุ คลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีทีทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อ
การชําระหนีให้ แก่ทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้ าหนีของกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และเจ้ าหนี
ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนีได้ จากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์เท่านัน

6.3

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิเรี ยกให้ กองทรัสต์จ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ ไม่เกินไปกว่าเงินกําไร หลังหักเงินต้ นจากการ
กู้ยืมทีถึงกําหนดชําระ ภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด ค่าใช้ จ่าย และค่าสํารอง
ต่างๆ ตามทีกฎหมายอนุญาตให้ กองทรัสต์หกั ได้ และมีสิทธิเรี ยกให้ คืนเงินทุนได้ ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของ
กองทรัสต์ทีปรับปรุงด้ วยส่วนเกินหรื อส่วนตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์

6.4

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ มิให้ ตีความสัญญานีไปในทางทีก่อให้ เกิดผลขัดหรื อแย้ งกับข้ อกําหนดตามข้ อ 6.1 ข้ อ 6.2
และข้ อ 6.3

6.5

การเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธิzและสิทธิเรี ยกร้ องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดย
เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดีย ว ไม่ว่าส่ว นหนึงส่วนใด และผู้ถื อหน่ว ยทรั ส ต์ ไม่มี สิทธิ เ รี ยกร้ องให้ โอนทรั พย์ สินของ
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กองทรั ส ต์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ มี สิท ธิ ติ ด ตามเอาทรั พ ย์ สิ น ของกองทรั ส ต์ คื น จาก
บุคคลภายนอก ในกรณีทีทรัสตี และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรัสต์ จัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ใน
สัญญานีหรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ อันเป็ นผลให้ ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์ถกู จําหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก
ทังนี ตามหลักเกณฑ์ทีพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนด
6.6

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อทรั สตีในการชําระเงินอืนใดเพิมเติมให้ แก่กองทรัสต์
หลังจากทีได้ ชําระเงินค่าหน่วยทรัสต์ครบถ้ วนแล้ ว และผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีความรับผิดอืนใดเพิมเติมอีกสําหรับ
หน่วยทรัสต์ทีถือนัน

6.7

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิ ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถาม และแสดง
ความเห็นเกี ยวกับการบริ หารจัดการกองทรั สต์ ของทรั สตีและผู้จัดการกองทรั สต์ ว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที
กฎหมายทีเกียวข้ องและสัญญานีกําหนดไว้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิ เข้ าแทรกแซงการ
ดําเนินงานตามปกติ (Day-to-day Operations) ของผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี ซึงเรื องดังกล่าวให้ ถือเป็ น
อํานาจและดุลพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้ วแต่กรณี

6.8

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิทีจะได้ รับการจัดสรรผลตอบแทนจากกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามทีกําหนด
ไว้ ในข้ อ 15 แห่งสัญญานี

6.9

ผู้ถือหน่วยทรั สต์ แต่ละรายมีสิทธิ ลงมติเพือแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ โดยเป็ นไปตาม
เงือนไขและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในสัญญานี ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์จะแก้ ไขเพิมเติมสัญญานี หรื อแก้ ไข
วิธีการจัดการ เมือได้ รับมติตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญานี

6.10

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือเลิกกองทรัสต์หรื อลดทุน โดยในกรณีของการเลิกกองทรัสต์นนั ทรัสตี
ซึงเป็ นผู้มีอํานาจหน้ าทีเกียวกับการชําระบัญชีกองทรัสต์อาจจัดให้ มีผ้ ชู ําระบัญชีทําหน้ าทีเป็ นผู้ชําระบัญชี โดย
ดํา เนิ น การตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารทีระบุไ ว้ ใ นสัญญานี อนึง ผู้ถื อ หน่ว ยทรั สต์ จ ะได้ รั บ เงิ น คื น ก็ ต่อ เมื อ
กองทรั สต์มีทรั พย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนีของกองทรัสต์เมือเลิกกองทรั สต์แล้ ว
เท่านัน สําหรับกรณีการลดทุนชําระแล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ดําเนินการเฉลียเงินคืนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และประกาศอืน ๆ ทีเกียวข้ องตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

6.11

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิทีจะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทงนี
ั จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไข และหลักเกณฑ์ทีระบุไว้ ในข้ อ }
แห่งสัญญานี

6.12

สิทธิประโยชน์อืน ๆ
6.12.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์สามารถนําหน่วยทรัสต์ไปจํานําได้ ตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการทีทรัสตีและ/หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด
6.12.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิลงมติเกียวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ตามเงือนไขและหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในสัญญานี และจะต้ องไม่ขดั ต่อกฎหมายและประกาศ หลักเกณฑ์หรื อ ข้ อบังคับ ของสํานักงาน
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ก.ล.ต. และ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ จะต้ องไม่เป็ นการเพิมภาระของทรัสตี ผู้ก่อทรัสต์ และผู้จดั การ
กองทรัสต์ เกินไปกว่าทีกฎหมายกําหนด
6.12.3 ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิทีจะได้ รับเงินคืนเมือมีการลดเงินทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในข้ อ
5.3 แห่งสัญญานี
การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถอื หน่ วยทรัสต์ การโอนหน่ วยทรัสต์ และข้ อจํากัดการโอน และการออกเอกสารแสดง
สิทธิ
7.1

การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์และการออกเอกสารแสดงสิทธิ
7.1.1

ทรัสตีมีหน้ าทีจัดให้ มีสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ดําเนินการ
ได้ ในกรณีทีทรัสตีเป็ นผู้จัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เอง ให้ ทรัสตีปฏิบตั ิให้ เป็ นตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ บริ การเป็ นนายทะเบียน
หลัก ทรั พ ย์ โ ดยอนุโ ลม และในกรณี ท รั ส ตี ม อบหมายให้ บุค คลอื นเป็ นผู้จัด ทํ า สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ ให้ บคุ คลทีได้ รับมอบหมายดําเนินการจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามประกาศ
กร. 14/2555 หรื อประกาศอืนทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และสัญญานี เว้ นแต่มี
การจัดทําหลักฐานตามระบบและหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ ว

7.1.2

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีรายการอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(1)

(2)

รายละเอียดทัวไป
(ก)

ชือผู้จดั การกองทรัสต์ และทรัสตี

(ข)

จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ ทุนชําระแล้ ว และวัน เดือน ปี ทีออกหน่วยทรัสต์

(ค)

ข้ อจํ า กั ด ในเรื องการโอน ในเรื องสัด ส่ ว นการถื อ ครองหน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยผู้ ถื อ
หน่วยทรั สต์ ทีมีสญ
ั ชาติต่างด้ าว สัดส่วนการถื อครองหน่วยทรั สต์ ของ ผู้จัดการ
กองทรัสต์และกลุม่ บคคลเดียวกัน และทรัสตี (ถ้ ามีการถือหน่วยทรัสต์) หรื อสัดส่วน
การถื อ ครองหน่ ว ยทรั ส ต์ อื นใดตามที พระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ ห รื อ หลัก เกณฑ์ ที
เกียวข้ องทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และให้ รวมถึงหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

รายละเอียดของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
(ก)

ชือ สัญชาติ และทีอยูข่ องผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ข)

เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) และ/หรื อ เลขทีใบหน่วยทรัสต์ และจํานวนหน่วยทรัสต์ที
ถือ
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(ค)

วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์

(ง)

วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ ามี)

(จ)

เลขทีคําร้ องขอให้ เปลียนแปลงหรื อจดแจ้ งรายการในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
(ถ้ ามี)

7.1.3

สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าถูกต้ อง และการชําระเงินหรื อทรัพย์สนิ อืน รวมทัง
การให้ สิท ธิ ห รื อ การจํ า กัด สิท ธิ ใ ดๆ แก่ ผ้ ูถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที ปรากฏรายชื ออยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ
หน่ว ยทรั ส ต์ หากได้ ก ระทํ า ตามข้ อ กํ า หนดในข้ อ ผูก พัน หรื อ ตามกฎหมายแล้ ว ให้ ถื อ ว่า ทรั ส ตี ไ ด้
ดําเนินการตามอํานาจหน้ าทีแล้ ว

7.1.4

ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์มีสทิ ธิปฏิเสธการแสดงชือในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณี
ทีการถือหน่วยทรั สต์ไม่เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทจ. 49/2555 รวมถึงประกาศอืนที
เกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด

7.1.5

ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์จะทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้
อนึง หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ทีจะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ตามสัญญา
นีให้ มีรายละเอียดอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(1)

มีข้อมูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้ เป็ นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้
ถือหน่วยทรัสต์ และใช้ อ้างอิงต่อทรัสตี ผู้จดั การกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้

(2)

มีข้อมูลของบุคคลต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จัดการกองทรัสต์
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็ นต้ น เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้

(3)

มีข้อมูลทีแสดงว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ และในกรณี
ทีมีข้อจํากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องระบุข้อจํากัดสิทธิเช่นว่านันไว้ ให้ ชดั เจน

ตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์หรื อใบหน่วยทรัสต์ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
7.1.6

ในกรณี ที ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ท รั ส ตี ห รื อ นายทะเบี ย นหน่ ว ยทรั ส ต์ อ อกหลัก ฐานแสดงสิท ธิ ใ น
หน่วยทรั สต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสูญหาย ลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรั สตีต้องออกหรื อ
ดําเนินการให้ มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ทรั ส ตี มี สิ ท ธิ ที จะเรี ย กเก็ บ ค่า ใช้ จ่ า ยที เกิ ด ขึน (ถ้ ามี ) จากการดํ า เนิ น การตามคํ า ร้ องขอของผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
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7.2

การโอนและข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
7.2.1

การโอนหน่วยทรัสต์
ภายใต้ บงั คับแห่งข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 7.2.2 แห่งสัญญานี ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถ
โอนหน่วยทรัสต์ได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
(1)

วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ทีมีใบหน่วยทรัสต์
การโอนหน่วยทรัสต์ทีมีใบหน่วยทรัสต์ย่อมสมบูรณ์เมือผู้โอนได้ สลักหลังใบหน่วยทรัสต์ โดย
ระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ รู ับ
โอน การโอนหน่วยทรัสต์จะใช้ ยนั กองทรัสต์ได้ เมือทรัสตีหรื อบุคคลทีทรัสตีมอบหมายให้ เป็ น
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว แต่จะใช้ ยนั
บุคคลภายนอกได้ เมือทรัสตี หรื อบุคคลทีทรัสตีมอบหมายให้ เป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้
ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์แล้ ว ในการนี หากทรัสตี หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์เห็นว่า
การโอนหน่วยทรัสต์นนไม่
ั ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์แจ้ งแก่ผ้ ยู ืน
คําร้ องภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ทีได้ รับคําร้ องเพือดําเนินการแก้ ไข ในกรณีทีผู้รับโอน
หน่ ว ยทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะได้ ใบหน่ ว ยทรั ส ต์ ใ หม่ ใ ห้ ร้ องขอต่ อ ทรั ส ตี หรื อ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์โดยทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือของผู้รับโอนหน่วยทรัสต์และมีพยานอย่างน้ อย
หนึง (1) คนลงลายมื อ ชื อรั บ รองลายมื อ ชื อนัน พร้ อมทังเวนคื น ใบหน่ว ยทรั ส ต์ เ ดิ ม หรื อ
หลักฐานอืนให้ แก่ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ในการนี หากทรัสตีหรื อนายทะเบียน
หน่วยทรัสต์เห็นว่า การโอนหน่วยทรัสต์นนถู
ั กต้ องตามกฎหมายและตามสัญญานี ให้ ทรัสตี
หรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ลงทะเบียนการโอนหน่วยทรัสต์ภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วนั ได้
รับคําร้ องขอ และให้ ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ออกใบหน่วยทรัสต์ให้ ใหม่ภายใน
หนึง (1) เดือนนับแต่วันได้ รับคําร้ องขอนัน ทังนี ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอน
หน่ ว ยทรั ส ต์ (ถ้ ามี ) ตามที ทรั ส ตี หรื อ บุ ค คลที ทรั ส ตี ม อบหมายให้ เป็ นนายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์กําหนด

(2)

วิธีการโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีประสงค์จะโอนหน่วยทรัสต์ในระบบไร้ ใบหน่วยทรัสต์จะต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ทีระบุโดยนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ทังนี ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี) ตามทีนาย
ทะเบียนหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กําหนด

7.2.2

ข้ อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีออกตามสัญญานีสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่
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(1)

การโอนหน่วยทรัสต์นันเป็ นเหตุใ ห้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ทีมีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถื อหน่วยทรัสต์ใน
กองทรัสต์เกินกว่าร้ อยละสีสิบเก้ า (49) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
ตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 17.1.2 แห่งสัญญานี และ

(2)

การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั นเหตุให้ สดั ส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลใด ผู้จดั การกองทรัสต์
ทรัสตี รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว (ถ้ ามีการถือหน่วยทรัสต์) เกินกว่าร้ อย
ละห้ าสิบ (50) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรัสต์

(3)

การโอนหน่ว ยทรั ส ต์ นันเป็ นเหตุใ ห้ ส ัด ส่ว นการถื อหน่วยทรั ส ต์ ข องบุคคลใด ผู้จัดการ
กองทรัสต์ ทรัสตี รวมถึงกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว (ถ้ ามีการถือหน่วยทรัสต์) ไม่
เป็ นไปตามข้ อกําหนดและเงือนไขอืนๆ ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศอืนๆ
ทีเกียวข้ อง

การลงทุนของกองทรัสต์
การลงทุนของกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ตลอดจนประกาศ และ
คําสังทีเกียวข้ อง ตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรื อจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไป
นโยบายการลงทุนมีดงั ต่อไปนี
8.1

นโยบายการลงทุนและประเภททรัพย์สนิ หลักทีกองทรัสต์จะลงทุน
8.1.1

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง
กองทรั ส ต์ มี น โยบายการลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น หลั ก ประเภทอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ห รื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์ (รวมถึงสิทธิ การเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์) และทรัพย์สินอันเป็ นส่วนควบหรื อเครื อง
อุปกรณ์ ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ซึงรวมถึงสิงปลูกสร้ างและทรัพย์สินอืนๆ อันเป็ นส่วนควบของ
ทีดินและอาคาร เครื องมือ อุปกรณ์ งานระบบในอาคารและทรัพย์ สินอืนทีเกียวข้ อง เกียวเนืองและ
จําเป็ นต่อการใช้ ประโยชน์ของอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ประเภททรัพย์สินทีกองทรัสต์จะลงทุน ได้ แก่
อาคารสํานักงาน อสังหาริ มทรัพย์อืนทีเกียวข้ องกับการสนับสนุนหรื อส่งเสริ มธุรกิจพัฒนาและให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ และทรัพย์สินอืนใดทีอาจส่งเสริ มการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ โดยมี
หลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
(1)

กองทรัสต์จะต้ องลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพือได้ มาซึงกรรมสิทธิzหรื อสิทธิครอบครอง ทังนี ใน
กรณีทีเป็ นการได้ มาซึงสิทธิครอบครองต้ องเป็ นกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออก น.ส. y ก.

(ข)

เป็ นการได้ มาซึงสิทธิการเช่าในอสังหาริ มทรัพย์ทีมีการออกตราสารแสดงกรรมสิทธิz
หรื อสิทธิครอบครองประเภท น.ส. y ก.
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(2)

อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนและได้ มาต้ องไม่อยูใ่ นบังคับแห่งทรัพยสิทธิหรื อมีข้อพิพาท
ใด ๆ เว้ นแต่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีได้ พิจารณาโดยมีความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่า
การอยูภ่ ายใต้ บงั คับแห่งทรัพยสิทธิหรื อการมีข้อพิพาทนันไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จาก
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สําคัญ และเงือนไขการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์นนยั
ั งเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

การทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนนัน ต้ องไม่มีข้อตกลงหรื อข้ อ
ผูกพันใดๆ ทีอาจมีผลให้ กองทรั สต์ ไม่สามารถจํ าหน่ายอสังหาริ มทรั พย์ ในราคายุติธรรม
(ในขณะทีมีการจําหน่าย) เช่น ข้ อตกลงทีให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญาในการซืออสังหาริ มทรัพย์ของ
กองทรัสต์ได้ ก่อนบุคคลอืน โดยมีการกําหนดราคาไว้ แน่นอนล่วงหน้ า เป็ นต้ น หรื ออาจมีผล
ให้ กองทรัสต์มีหน้ าทีมากกว่าหน้ าทีปกติทีผู้เช่าพึงมีเมือสัญญาเช่าสินสุดลง

(4)

อสังหาริ มทรัพย์ทีได้ มาต้ องพร้ อมจะนําไปจัดหาประโยชน์ คิดเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้ อยละเจ็ดสิบห้ า (75) ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ทีขออนุญาตเสนอขายรวมทังจํานวนเงินกู้ยืม
ทังนี กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จได้ โดยมูลค่าของเงินลงทุนทีจะ
ทําให้ ได้ มาและใช้ พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ให้ แล้ วเสร็ จเพือนําไปจัดหาประโยชน์ ต้ องไม่เกิน
ร้ อยละสิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์)
และต้ องแสดงได้ ว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพือการพัฒนาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับ
ความอยูร่ อดของกองทรัสต์ด้วย

(5)

อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนต้ องผ่านการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(ก)

เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไป
เพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน เป็ นเวลาไม่เกินหก (6)
เดือนก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
อย่างน้ อยสอง (2) ราย และ

(ข)

ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) ต้ องเป็ นผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีได้ รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(6)

อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ได้ มาต้ องมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยล้ าน (kvv,vvv,vvv)
บาท ทังนี ในกรณีทีจํานวนเงินทีจะได้ จากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้อย
กว่ามูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ทีประสงค์จะลงทุน บริ ษัทฯ ต้ องแสดงได้ ว่ามีแหล่งเงินทุนอืนเพียง
พอทีจะทําให้ ได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว

(7)

ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนเพือให้ ได้ มาซึงสิทธิครอบครองโดยการเช่าช่วงอสังหาริ มทรัพย์
หรื อ เช่าอาคาร หรื อ โรงเรื อน หรื อสิงปลูกสร้ างทีผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิzตามโฉนด
ทีดินหรื อผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัด
ให้ มีบริ ษัทประกันภัยเป็ นผู้รับประกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากการบอกเลิกสัญญาของ
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เจ้ าของอสังหาริ มทรัพย์ หรื อผู้มีสทิ ธิครอบครองดังกล่าว หากผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ จดั ให้ มี
การรับประกันความเสียหายเพือป้องกันความเสียหายเช่นว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มี
การเปิ ดเผยความเสียงให้ แก่ผ้ ลู งทุน/ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ โดยระบุไว้ ในแบบแสดงรายการ
ข้ อมูลถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับผลประกอบการของกองทรัสต์หากเจ้ าของกรรมสิทธิzตาม
โฉนดที ดิ น หรื อ ผู้มี สิท ธิ ค รอบครองตามหนัง สือ รั บ รองการทํ า ประโยชน์ บ อกเลิก สัญ ญา
ตลอดจนต้ อ งจัด ให้ มีม าตรการอื น ๆ เพือบรรเทาหรื อ ลดความเสียงที อาจจะเกิ ด ขึนกับ
กองทรั ส ต์ อัน เนื องมาจากการลงทุ น เพื อให้ ได้ ม าซึ งสิ ท ธิ ค รอบครองโดยการเช่ า ช่ ว ง
อสังหาริ มทรัพย์ทีผู้ให้ เช่ามิได้ เป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิz เช่น จัดให้ มีการจัดทําข้ อตกลงกระทํา
การจากบุค คลที เกี ยวข้ อ งเพือรั บ รองการปฏิ บัติ ตามสัญ ญาและชดใช้ ค่าเสีย หายให้ แ ก่
กองทรัสต์ หรื อจัดให้ มีข้อสัญญาหรื อข้ อตกลงทีให้ สทิ ธิกองทรัสต์สามารถเข้ าไปแก้ ไขการผิด
สัญญาโดยตรงกับเจ้ าของกรรมสิทธิzได้ และเข้ าสวมสิทธิเป็ นผู้เช่าได้ โดยตรง เป็ นต้ น
(8)

8.1.2

ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิzในอสังหาริ มทรัพย์ และผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะ
จัด หาผลประโยชน์ จ ากอสังหาริ ม ทรั พย์ ดังกล่า วโดยการให้ เ ช่า แก่ เจ้ า ของเดิม ผู้จัดการ
กองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าทีเรี ยกเก็บจากเจ้ าของเดิมในลักษณะทีเป็ นธรรมเนียมทางค้ า
ปกติเสมือนเป็ นการทําธุรกรรมกับคูค่ ้ าทัวไปทีเป็ นบุคคลภายนอก

การลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางอ้ อม
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.1 แห่งสัญญานีผ่านการถือหุ้นในบริ ษัททีจัดตัง
ขึน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือดําเนินการในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ โดยการลงทุนดังกล่าวต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี

8.1.3

(1)

กองทรัสต์ต้องถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า (ii) ของจํานวนหุ้นที
จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดและไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบเก้ า (ii) ของจํานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ ษัทนัน

(2)

แสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไกทีจะทําให้ ทรัสตีและผู้จัดการกองทรั สต์สามารถดูแลและ
ควบคุม ให้ บ ริ ษั ทดัง กล่า วมี ก ารประกอบกิ จ การเป็ นไปตามสัญ ญานี และหลักเกณฑ์ ใ น
ประกาศ ทจ. hi/jkkk และประกาศอืนทีเกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใน
ทํานองเดียวกับกรณีทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์โดยทางตรง

ข้ อจํากัดการลงทุน
กองทรัสต์ไม่มีนโยบายในการลงทุนทรัพย์สินอืนใดนอกเหนือจากประเภททรัพย์สินทีมีการ
ระบุไว้ ในสัญญาฉบับนี

8.1.4

ธีการได้ มาและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
(1)

การได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
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(ก)

ในการได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักแต่ละครัง ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี
•

ตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ข้ อมูลและสัญญา
ต่างๆ ทีเกียวข้ องกับทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์ (ถ้ ามี) ในเรื องต่อไปนี
-

สภาพของอสังหาริ มทรัพย์ เช่น สภาพทีตัง ทางเข้ าออก โอกาส
ในการจัดหารายได้ และภาระผูกพันต่างๆ ของอสังหาริ มทรัพย์
นัน เป็ นต้ น

-

ข้ อ มู ล กฎหม าย ขอ งอ สั ง หา ริ ม ทรั พย์ ที จ ะลงทุ น และ
ความสามารถของคู่ส ัญญาในการเข้ า ทํานิติ กรรม ตลอดจน
ความครบถ้ วน ถูกต้ อง และบังคับได้ ตามกฎหมายของเอกสาร
สิทธิหรื อเอกสารสัญญาทีเกียวข้ อง

-

ในกรณี ทีอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ทีจะลงทุน อยู่ใ นต่า งประเทศ ต้ อ ง
ตรวจสอบและสอบทานความสามารถของกองทรั สต์ ในการ
ได้ มาและถือครองอสังหาริ มทรั พย์ตามกฎหมายของประเทศ
ดังกล่าว โดยต้ องจัดให้ มีความเห็นของทีปรึ กษาทางกฎหมายที
เชียวชาญในกฎหมายของประเทศนันประกอบการตรวจสอบ
และสอบทานด้ วย

-

ข้ อมูลด้ านการเงินของอสังหาริ มทรัพย์และความเหมาะสมอืน ๆ
ในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั

โดยในกรณีทีเจ้ าของ ผู้ให้ เช่า หรื อผู้โอนสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์เป็ น
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์จะจัดให้ มีที
ปรึกษาทางการเงินให้ ความเห็นเกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้ วย
ทังนี การตรวจสอบและสอบทานทรัพย์ สินหลักและอุปกรณ์ เป็ นไปเพือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนและการเปิ ดเผยข้ อมูลทีถูกต้ อง

(ข)

•

ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างน้ อยตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 11.1 แห่ง
สัญญานี

•

ในกรณีทีกองทรัสต์จะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในลักษณะที
เป็ นการเช่าช่วง จะจัดให้ มีมาตรการป้องกันความเสียงหรื อการเยียวยา
ความเสียหายทีอาจเกิ ดขึนจากการผิดสัญญาเช่า หรื อการไม่สามารถ
บังคับตามสิทธิในสัญญาเช่า

การได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักเพิมเติม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
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•

•

ในด้ านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะดังต่อไปนี
-

เป็ นไปตามสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

-

เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์

-

สมเหตุสมผลและใช้ ราคาทีเป็ นธรรม

-

ค่าใช้ จ่ายในการเข้ าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ ามี)
อยูใ่ นอัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม

-

ผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในการเข้ าทําธุรกรรมไม่มีสว่ นร่ วมใน
การตัดสินใจเข้ าทําธุรกรรมนัน

ในด้ านระบบในการอนุมตั ิ ต้ องผ่านการดําเนินการดังต่อไปนี
-

ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ว่ า เป็ นธุ ร กรรมที เป็ นไปตาม
สัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว

-

ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละ
สิบ (10) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ขึนไป ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การ
กองทรัสต์ด้วย

-

ในกรณีทีเป็ นการได้ มาซึงทรัพย์สินหลักทีมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละ
สามสิบ (yv) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึนไป ต้ อง
ได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี (y ใน h) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

ทังนี การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินตามข้ อนี จะคํานวณตามมูลค่าการ
ได้ มาซึงทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้ กองทรัสต์พร้ อมจะหา
รายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สนิ ทีเกียวเนืองกับโครงการนันด้ วย
•

กระบวนการขอความเห็ น ชอบจากทรั ส ตี ห รื อ การขอมติ ข องผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์และทรัสตีมีหน้ าทีดังต่อไปนี
-

หน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ ในการจัดมีให้ เอกสารขอความ
เห็นชอบหรื อหนังสือเชิญประชุม แล้ วแต่กรณี แสดงความเห็น
ของตนเกี ยวกับ ลัก ษณะธุ ร กรรมการได้ ม าซึงทรั พ ย์ สิ น หลัก
เพิมเติม พร้ อมทังเหตุผลและข้ อมูลประกอบทีชัดเจน
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-

(2)

หน้ าทีของทรัสตีในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือให้
ความเห็นเกียวกับลักษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็ นไปตาม
สัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่

การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักและอุปกรณ์
การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการดังต่อไปนี

8.2

(ก)

ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรั พย์ สินหลัก ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์จัดให้ มีการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ หลักตามข้ อ 11.1 แห่งสัญญานี

(ข)

การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลัก ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
•

การจํ า หน่ายไปจะกระทํ า โดยเปิ ดเผย และมี ส าระของรายการตามที
กําหนดในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานีโดยอนุโลม และมีกระบวนการ
ขอความเห็นชอบจากทรั สตีหรื อการขอมติของผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานีโดยอนุโลม โดยอนุโลม

•

การจํ า หน่า ยทรั พ ย์ สิน หลัก ที เข้ า ลัก ษณะดัง ต่ อ ไปนี นอกจากจะต้ อ ง
เป็ นไปตามข้ อกําหนดในเรื องการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลักทีระบุไว้ ใน
วรรคก่อน ยังต้ องเป็ นกรณีทีเป็ นเหตุจําเป็ นและสมควร โดยได้ รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
-

การจํ า หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น หลัก ก่ อ นครบหนึ ง (1) ปี นับ แต่ วัน ที
กองทรัสต์ได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักนัน

-

การจําหน่ายทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิให้ แก่
เจ้ าของเดิม

นโยบายการลงทุนทรัพย์สนิ ประเภทอืนของกองทรัสต์ นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก
นอกเหนือจากการลงทุนในทรัพย์สนิ หลัก กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ ซงทรั
ึ พย์สนิ อืนดังต่อไปนี
8.2.1

ประเภทของทรัพย์สนิ อืนทีกองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ มีดงั ต่อไปนี
(1)

พันธบัตรรัฐบาล

(2)

ตัว‚ เงินคลัง

(3)

พันธบัตรหรื อหุ้นกู้ ทีรัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบคุ คลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็ นผู้ออก และมี
กระทรวงการคลังเป็ นผู้คําประกันต้ นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงือนไข
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(4)

เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย

(5)

บัต รเงิ น ฝากที ธนาคารหรื อบริ ษั ทเงิ น ทุน เป็ นผู้อ อก โดยไม่มีล ักษณะของสัญญาซื อขาย
ล่วงหน้ าแฝง

(6)

ตัว‚ แลกเงินหรื อตัว‚ สัญญาใช้ เงิน ทีธนาคาร บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผู้
ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกัน โดยไม่มีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝง
โดยการรับรอง รับอาวัล หรื อคําประกัน แล้ วแต่กรณี ตามข้ อ 8.2.1(6) นี ต้ องเป็ นการรับรอง
ตลอดไป รับอาวัลทังจํานวน หรื อคําประกันต้ นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนอย่างไม่มีเงือนไข

(7)

หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี หรื อ
กองทุนรวมอืนทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนีหรื อเงินฝาก ทังนี ในกรณีทีเป็ นหน่วย
ลงทุนของต่างประเทศ ต้ องเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นหน่ ว ยลงทุน ของกองทุน รวมต่ า งประเทศที อยู่ภ ายใต้ การกํ า กับ ดูแ ลของ
หน่วยงานกํ ากับดูแ ลด้ า นหลัก ทรั พ ย์ และตลาดซื อขายหลัก ทรั พ ย์ ทีเป็ นสมาชิ ก
สามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
หรื อเป็ นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศทีมีการซือขายในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(ข)

กองทุน รวมต่า งประเทศนันมี น โยบายการลงทุน ในทรั พ ย์ สิน ประเภทและชนิ ด
เดียวกับทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ ได้ และ

(ค)

กองทุนรวมต่างประเทศนันจัดตังขึนเพือผู้ลงทุนทัวไป

(8)

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์อืน ทังนี เฉพาะที
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย

(9)

ตราสารของ Real Estate Investment Trust ทีจัดตังตามกฎหมายต่างประเทศ ไม่ว่า
กองทรั ส ต์ นันจะจัด ตังในรู ป บริ ษั ท กองทรั ส ต์ หรื อ รู ป แบบอื นใด ทังนี ต้ อ งมี ล ัก ษณะ
ดังต่อไปนี
(ก)

Real Estate Investment Trust นันจัดตังขึนสําหรับผู้ลงทุนทัวไป และอยู่ภายใต้
การกํ า กั บ ดู แ ลของหน่ ว ยงานที กํ า กั บ ดู แ ลด้ านหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดซื อขาย
หลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO)

(ข)

มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หุ้นสามัญของบริ ษัททีมีรายชือ
อยู่ในหมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในตลาดซือขายหลักทรั พย์ทีเป็ นสมาชิกของ
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World Federation of Exchanges (WFE) หรื อหุ้นสามัญของบริ ษัททีมีลกั ษณะ
ธุรกิจเทียบเคียงได้ กบั หมวดพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
(ค)
(10)

8.3

มีการซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ World Federation of
Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซือคืนโดยผู้ออกตราสาร

สัญญาซือขายล่วงหน้ า เฉพาะกรณีทีทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้องกันความเสียงของ
กองทรัสต์

8.2.2

อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ อืนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศเกียวกับอัตราส่วนการ
ลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมทัวไปที ออกตามมาตรา 117 และมาตรา 126 (4) แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม

8.2.3

ในกรณีทีลูกหนีตามตราสารทีกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี หรื อมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระ
หนีได้ ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื องเดียวกันทีกําหนดไว้ สําหรับกองทุนรวม
ทัวไปทีออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยอนุโลม

กองทรั สต์ อาจลงทุนในหุ้นของนิติบุคคลซึงเป็ นผู้เช่าทรั พย์ สินหลักของกองทรั สต์ ได้ เมือเป็ นไปตามเงื อนไข
ดังต่อไปนี
8.3.1

สัญญาเช่ากําหนดค่าเช่าโดยอ้ างอิงกับผลประกอบการของทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์

8.3.2

เป็ นการลงทุนในหุ้นทีให้ สทิ ธิพิเศษเพือประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนินงานบางประการของนิติบคุ คล
(Golden Share) ตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของนิติบคุ คลนันไม่เกินหนึง (1) หุ้น

การจัดหาผลประโยชน์ ของกองทรัสต์
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ หลักของกองทรัสต์ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
9.1

กองทรัสต์จะจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลัก ไม่ว่าจะเป็ นการให้ เช่า ให้ เช่าช่วง การให้ ใช้ พืนทีในลักษณะ
คล้ ายคลึงกันกับการให้ เ ช่า การให้ บ ริ ก ารทีเกี ยวข้ อ งกับการเช่ าหรื อ ทรั พ ย์ สินที ให้ เช่ า ห้ ามมิใ ห้ ก องทรั ส ต์
ดําเนินการในลักษณะใดทีเป็ นการใช้ กองทรัสต์เข้ าดําเนินธุรกิจหรื อประกอบธุรกิจเอง เช่น เป็ นผู้ประกอบธุรกิจ
โรมแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น

9.2

ในกรณีทีกองทรัสต์จะให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปประกอบธุ
ั
รกิจทีกองทรัสต์ไม่
สามารถดําเนินการได้ เอง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรื อธุรกิจโรงพยาบาล เป็ นต้ น จะต้ องมีข้อตกลงทีกําหนดค่าเช่า
ส่วนใหญ่เป็ นจํานวนทีแน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า และหากจะมีสว่ นทีอ้ างอิงกับผลประกอบการของผู้เช่า จํานวนเงินค่า
เช่าสูงสุดทีอ้ างอิงกับผลประกอบการนัน จะไม่เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ (kv) ของจํานวนเงินค่าเช่าทีกําหนดไว้
แน่นอนล่วงหน้ า
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9.3

ห้ ามมิให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์แก่บคุ คลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะนําอสังหาริ มทรัพย์นนไปใช้
ั
ประกอบธุรกิ จทีขัดต่อศีลธรรมหรื อไม่ชอบด้ วยกฎหมาย โดยการให้ เช่าในแต่ละครั ง กองทรั สต์ต้องจัดให้ มี
ข้ อตกลงเพือให้ กองทรัสต์สามารถเลิกสัญญาเช่าได้ หากปรากฏว่าผู้เช่านําอสังหาริ มทรัพย์ไปใช้ ในการประกอบ
ธุรกิจดังกล่าว

9.4

ผู้จดั การกองทรัสต์จะดูแลรักษาทรัพย์สนิ หลักให้ อยูใ่ นสภาพดีพร้ อมต่อการจัดหารายได้ โดยผู้จดั การกองทรัสต์มี
หน้ าทีจัดให้ มีการประกันภัยในวงเงินทีทรัสตีเห็นว่าเพียงพอและเหมาะสมทีทําให้ ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์คืนกลับ
สภาพเดิม เพือให้ กองทรัสต์สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ เหมือนเดิมและได้ รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิม
ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก โดยการประกันภัยดังกล่าวจะต้ องครอบคลุมถึงการประกัน
วินาศภัยทีอาจเกิดขึนกับอสังหาริ มทรัพย์ ในวงเงินประกันภัยซึงไม่น้อยกว่าจํานวนต้ นทุนทดแทนหรื อต้ นทุน
เปลียนแทน (Full Replacement Cost) และการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีอาจได้ รับความ
เสียหายจากอสังหาริ มทรัพย์หรื อจากการดําเนินการในอสังหาริ มทรัพย์ในวงเงินทีเพียงพอและเหมาะสม ทังนี ใน
การพิจารณาการวงเงินประกันภัยข้ างต้ นทีจัดทําโดยผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่ปฏิเสธการจัดทําประกันภัย
และวงเงินประกันภัยดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

9.5

ในกรณีทีกองทรัสต์ได้ มาซึงกรรมสิทธิzในอสังหาริ มทรัพย์ และผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์
จากอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวโดยการให้ เช่าแก่เจ้ าของเดิม ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องกําหนดค่าเช่าทีเรี ยกเก็บจาก
เจ้ าของเดิ ม ในลัก ษณะที เป็ นธรรมเนี ย มทางการค้ าปกติ เ สมื อ นเป็ นการทํ า ธุ ร กรรมกับ คู่ค้ า ทัวไปที เป็ น
บุคคลภายนอก

9.6

ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการให้ อย่างน้ อยร้ อยละ }k ของรายได้ ทงหมดของกองทรั
ั
สต์เกิดจากการจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี เว้ นแต่กรณีรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี แรกและประจําปี สุดท้ ายของปี ทีสินสุดสัญญานี

การกู้ยมื เงินและก่ อภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1

กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินได้ แต่เฉพาะการกู้ยืมเงินเพือวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
10.1.1 กู้ยืมเงินเพือลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่าซึงเป็ นทรัพย์สนิ หลักเพิมเติม
10.1.2 กู้ยืมเงินเพือนํามาใช้ ในการบริ หารจัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
10.1.3 กู้ยืมเงินเพือนํามาใช้ เพือการดูแล ซ่อมบํารุ งรักษา พัฒนา หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์ หรื อ
ตกแต่งและจัดแบ่งพืนทีใช้ สอยหรื อพืนทีให้ เช่าในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที
กองทรัสต์มีสทิ ธิการเช่า ให้ อยูใ่ นสภาพดี และพร้ อมนําไปจัดหาผลประโยชน์ หรื อสอดคล้ องกับสภาพ
ตลาดหรื อความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป
10.1.4 กู้ยืมเงินเพือต่อเติมหรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบนทีดินทีมีอยูแ่ ล้ วซึงเป็ นของกองทรัสต์หรื อทีกองทรัสต์
มีสทิ ธิการเช่า เพือประโยชน์ในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อสอดคล้ องกับสภาพตลาดหรื อ
ความต้ องการของลูกค้ าทีเปลียนแปลงไป
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10.1.5 กู้ยืมเงินเพือชําระเงินกู้ยืมหรื อภาระผูกพันของกองทรัสต์
10.1.6 เหตุจําเป็ นอืนใดตามทีผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นสมควร เพือบริ หารจัดการกองทรั สต์และเป็ นไปเพือ
ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
10.2

กองทรัสต์สามารถกู้ยืมเงินได้ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี
10.2.1 การขอสิน เชื อจากสถาบันการเงิ น ธนาคารพาณิ ช ย์ บริ ษั ท เงิ น ทุน บริ ษัท เครดิ ต ฟองซิเ อร์ บริ ษั ท
ประกัน ภัย หรื อบุคคลอื นใดทีอาจสามารถให้ สินเชื อแก่ก องทรั ส ต์ ไ ด้ ทังนี โดยไม่ขัดกับกฎหมาย
ประกาศ คําสังใด หรื อหลักเกณฑ์ใดๆ ทีเกียวข้ องทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
10.2.2 การออกตราสารหรื อหลักทรัพย์ให้ แก่บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ หรื อเข้ าทําสัญญากู้หรื อสัญญาอืนใดทีมี
ลักษณะเป็ นการกู้ยืมกับบุคคลหรื อนิติบุคคลอืนทีสามารถให้ ก้ ูยืมได้ โดยไม่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ
คําสังใด หรื อหลักเกณฑ์ใด ๆ ทีเกียวข้ องทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

10.3

สัดส่วนการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ต้องไม่เกินอัตราส่วนอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เว้ นแต่การเกินอัตราส่วน
ดังกล่าวมิได้ เกิดจากการกู้ยืมเงินเพิมเติม
10.3.1 ร้ อยละสามสิบห้ า (35) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
10.3.2 ร้ อยละหกสิบ (60) ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ในกรณีทีกองทรัสต์มีอนั ดับความน่าเชือถือ
อยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ซึงเป็ นอันดับความน่าเชือถือครังล่าสุดทีได้ รับ
การจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชือถือทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ไม่
เกินหนึง (1) ปี ก่อนวันกู้ยืมเงิน
การกู้ยืมเงินตามข้ อนี ให้ หมายความรวมถึง การออกตราสาร หรื อหลักทรัพย์ หรื อเข้ าทําสัญญา ไม่ว่า
ในรูปแบบใด ทีมีความมุง่ หมายหรื อเนือหาสาระทีแท้ จริ ง (Substance) เข้ าลักษณะเป็ นการกู้ยืมเงิน

10.4

การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์ สินของกองทรัสต์ ให้ กระทําได้ เฉพาะกรณี ทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการบริ หาร
จัดการทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี
10.4.1 การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้ อตกลงหลักทีกองทรัสต์สามารถกระทําได้ ตามข้ อกําหนด
ในประกาศ ทจ. hi/jkkk เช่น การนําทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชําระเงินกู้ยืมตาม
สัญญานี
10.4.2 การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์ หรื อเป็ นเรื องปกติในการทําธุรกรรมประเภทนัน

10.5

วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพัน
กองทรัสต์จะกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันได้ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็ นสําคัญ และปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพัน ดังต่อไปนี
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10.5.1 ผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน
เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และพิจารณาถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพัน
จากนันนําเสนอต่อทรัสตีเพือพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีไป
10.5.2 ทรัสตีเป็ นผู้ลงนามผูกพันกองทรัสต์ในการเข้ าทําสัญญาเพือกู้ยืมเงินหรื อก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์
10.5.3 กรณีทีกองทรัสต์ต้องนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการกู้ยืมเงินอันเป็ นการก่อภาระ
ผูกพันใหม่เหนือทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ การให้ หลักประกันดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้ รับอนุมตั ิโดยมติ
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทังนี กองทรัสต์ไม่ต้องได้ รับอนุมตั ิโดยมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากเป็ นกรณีการให้ หลักประกันทีมีอยู่
แล้ วหรื อการเพิมวงเงินหลักประกันให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ูหรื อเจ้ าหนีรายเดิมจากหลักประกันทีมีอยู่แล้ วตามทีได้
ระบุไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อหนังสือชีชวน หรื อกรณีทีผู้ให้ ก้ ูหรื อ
เจ้ าหนีรายเดิมโอนสิทธิเรี ยกร้ องตามสัญญากู้ยืมเงิน และ/หรื อ หลักประกันทีมีอยูแ่ ล้ วแต่เดิมให้ แก่ผ้ รู ับ
โอนสิทธิเรี ยกร้ องซึงเป็ นผู้ให้ ก้ หู รื อเจ้ าหนีรายใหม่
10.5.4 กรณีทีกองทรัสต์ก้ ูยืมเงินเพือการดูแล ซ่อม บํารุ งรักษา พัฒนา หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินของกองทรัสต์
หรื อ ตกแต่ ง และจั ด แบ่ ง พื นที ใช้ สอยหรื อ พื นที ให้ เช่ า ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องกองทรั ส ต์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์มีสิทธิการเช่า ตามข้ อ 10.1.3 หรื อต่อเติม หรื อก่อสร้ างอาคารเพิมเติมบน
ที ดิ น ที มี อ ยู่แ ล้ ว ซึ งเป็ นของกองทรั ส ต์ ห รื อ ที กองทรั ส ต์ มี สิท ธิ ก ารเช่ า เพื อประโยชน์ ใ นการจัด หา
ผลประโยชน์ของกองทรัสต์ตามข้ อ 10.1.4 ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาเช่าทีเหลืออยู่
ตามสัญญาเช่าด้ วย
10.6

การกู้ยืมเงินหรื อการก่อภาระผูกพันกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตี
กองทรัสต์อาจกู้ยืมเงิน โดยการขอสินเชือจากสถาบันการเงิน หรื อเข้ าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการกู้ยืม ก่อ
ภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ และ/หรื อ ทําธุรกรรมทีเกียวข้ องกับบุคคลทีเกียวโยงกันของทรัสตีได้ ตาม
หลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และคําสังทีเกียวข้ องอืนใดทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด

การประเมินมูลค่ าทรัพย์ สินและมูลค่ าทรัพย์ สนิ สุทธิ
11.1

การประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
11.1.1 ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีแต่งตังผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินนันต้ องเป็ น
บุคคลทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกียวกับการให้
ความเห็นชอบบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ และผู้ประเมินหลัก
11.1.2 การประเมินมูลค่าต้ องไม่กระทําโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ รายเดียวกันติดต่อกันเกินสอง (2) ครัง
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11.1.3 ในกรณีดงั ต่อไปนี ต้ องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและเป็ นไปเพือ
วัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยทรัสต์
(1)

เมือกองทรัสต์จะได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก โดยให้ ประเมินล่วงหน้ าได้ เป็ นเวลา
ไม่เกินหนึง (1) ปี

(2)

เมือครบกําหนดสอง (2) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครังล่าสุด

(3)

เมือปรากฏเหตุการณ์ ห รื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผ ลกระทบต่อการด้ อยค่าของ
อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ

(4)

เมือทรัสตีหรื อผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ

11.1.4 มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึง (1) ปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครังล่าสุด
11.2

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
11.2.1 หลักเกณฑ์การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV)
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะเป็ นผู้จัด ทํ า และส่ง รายงานมูล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แ ละมูล ค่ า
หน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ซึงผ่านการรับรองจากทรัสตีแล้ วต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน
นอกจากนี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะจัด ทํ า และส่ง รายงานทรั พ ย์ สิ น สุท ธิ ข องกองทรั ส ต์ แ ละมูล ค่ า
หน่วยทรัสต์ ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือนให้ ทรัสตีตรวจสอบภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั
สุด ท้ า ยของแต่ ล ะเดื อ น เว้ น แต่ห ากวัน ทํ า การสุด ท้ า ยของเดื อ นใดเป็ นวัน สินไตรมาส ผู้จัด การ
กองทรัสต์จะจัดทําและส่งรายงานทรัพย์สนิ สุทธิดงั กล่าวให้ ทรัสตีตรวจสอบภายในสีสิบห้ า (45)นับแต่
วันทําการสุดท้ ายของเดือนนัน
ทังนี การคํานวณและรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

ให้ ใช้ ราคาดังต่อไปนี ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ ทีกองทรัสต์ลงทุน
(ก)

ราคาทีได้ จากการประเมินมูลค่าหรื อสอบทานการประเมินมูลค่าครังล่าสุด แล้ วแต่
กรณี เว้ น แต่ ใ นกรณี ที เป็ นการคํ า นวณมูล ค่ า ในช่ ว งเวลาตังแต่ ก ารลงทุน ใน
ทรัพย์สินหลักจนถึงวันก่อนวันสอบทานการประเมินมูลค่าครังแรก ให้ ใช้ ราคาที
ได้ มาซึงทรัพย์สนิ หลักในการคํานวณ
การประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าตามวรรคหนึงต้ องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ด้วย
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(ข)
(2)

ราคาทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด ใน
กรณีทีเป็ นทรัพย์สนิ อืนนอกจาก (ก)

ให้ ใช้ ตวั เลขทศนิยมดังต่อไปนี
(ก)

คํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและใช้ ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิยมสอง (j) ตําแหน่งและ
ปั ดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข)

คํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์เป็ นตัวเลขทศนิยมห้ า (5) ตําแหน่งและปั ดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล แต่ใช้ ผลลัพธ์ เป็ นตัวเลขทศนิยมสี (4) ตําแหน่งและตัดทศนิยม
ตําแหน่งทีห้ า (5) ทิง

ในกรณี ที มี เ ศษเหลือ จากการปั ด เศษตามวรรคหนึง ให้ นํ า เศษนันรวมคํ า นวณเข้ า เป็ น
ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม:
สําหรั บวิ ธีการคํา นวณมูล ค่าทรั พย์ สิน สุทธิ และมูลค่าหน่วยทรั ส ต์ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตามข้ อ ‰‰.j นี เว้ นแต่กรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงาน
อืนใดทีมี อํ านาจตามกฎหมาย ได้ แ ก้ ไ ขเปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ า หนด สังการ
เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
ทังนี การคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที
ผู้จดั การกองทรัสต์ประกาศเป็ นการคํานวณโดยใช้ รายงานการประเมินค่าหรื อรายงานการ
สอบทานการประเมิ น ค่ า ครั งล่ า สุ ด เป็ นฐานในการกํ า หนดมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น หลั ก
(อสังหาริ มทรัพย์ ) ของกองทรัสต์ ซึงมูลค่าดังกล่าวอาจไม่ใช่มูลค่าทีจะซือขายได้ จริ งของ
ทรัพย์สนิ หลัก (อสังหาริ มทรัพย์) ดังกล่าว
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การทําธุรกรรมระหว่ างกองทรัสต์ กับผู้จดั การกองทรัสต์ หรือบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์
การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงือนไขดังต่อไปนี
12.1

ด้ านสาระของรายการ ต้ องเป็ นธุรกรรมทีเข้ าลักษณะตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานี

12.2

ด้ านระบบในการอนุมตั ิ การทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกี ยวโยงกันกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์อืน นอกจากทีได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวน
ให้ ดําเนินการเกียวกับการขออนุมตั ิการเข้ าทํารายการดังต่อไปนี
12.2.1 ได้ รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
12.2.2 ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าเกินกว่าหนึงล้ าน (1,000,000) บาท หรื อตังแต่ร้อยละศูนย์จุดศูนย์สาม
(0.03) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ขึนไป แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการ (Board of Directors) ของผู้จดั การกองทรัสต์ด้วย
12.2.3 ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมลู ค่าตังแต่ยีสิบล้ าน (20,000,000) บาทขึนไป หรื อเกินร้ อยละสาม (3) ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทรัสต์ แล้ วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณีทีธุรกรรมในข้ อนีเป็ นการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินหลัก การคํานวณมูลค่าจะคํานวณ
ตามมูลค่าการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ ทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้ โครงการนัน ๆ พร้ อม
จะหารายได้ ซึงรวมถึงทรัพย์สนิ ทีเกียวเนืองกับโครงการนันด้ วย

12.3

เว้ นแต่เป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์
ทีได้ แสดงข้ อมูลไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีชวน กระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรื อการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 8.1.4 (1) (ข) แห่งสัญญานีโดย
อนุโลม และในกรณีทีเป็ นการขอมติของผู้ถือหน่วยทรั สต์ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ดงั กล่าวต้ องมี
ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือประกอบการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ด้วย

การทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างกองทรัสต์ กับทรัสตี
13.1

ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ ามมิให้ ทรัสตีกระทําการใดอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการ
กระทํานันจะเป็ นไปเพือประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ นการเรี ยกค่าตอบแทนในการทํา
หน้ าทีเป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรัสต์ในลักษณะทีเป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที
เกียวข้ องให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้
แสดงการคัดค้ านแต่อย่างใด การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ านดังกล่าวให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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13.2

เว้ นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกํ าหนดเป็ นอย่างอืน การเปิ ดเผยข้ อมูลใน
ลักษณะดังต่อไปนี ให้ ถือเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อผู้ลงทุน ก่อนการเข้ าทํา
ธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
13.2.1 เป็ นการเปิ ดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวกับเรื องดังกล่าว หรื อ
ช่องทางอืนใดทีผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้ าถึงข้ อมูลการจะเข้ าทําธุรกรรมได้ อย่างทัวถึง
13.2.2 มีระยะเวลาในการเปิ ดเผยข้ อมูลทีสมเหตุสมผล ซึงต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี (14) วัน
13.2.3 มีการเปิ ดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้ านทีชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าว
ต้ องไม่น้อยกว่าสิบสี (14) วัน เว้ นแต่ในกรณีทีมีการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพือเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าว
ให้ การคัดค้ านกระทําในการขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนั

13.3

ในกรณีทีผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้ านอย่างชัดเจนตามวิธีการทีมีการเปิ ดเผยตามข้ อ 13.2.3 ในจํานวนเกิน
กว่าหนึงในสี (1/4) ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด ทรัสตีจะกระทําหรื อยินยอมให้ มีการทํา
ธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
14.1

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ต่อสํานักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ ทรัสตี และผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงรวมถึงการจัดส่งรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์และทรัสตี พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี

14.2

ในการปฏิบตั ิหน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์
ตามสัญญานี หากผู้จัดการกองทรัสต์ ปฏิบตั ิหน้ าทีบกพร่ อง หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าที โดยการไม่เปิ ดเผยข้ อมูลให้
ถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ของประกาศทีเกียวข้ องกําหนด หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นเท็จ
ปกปิ ดข้ อมูลทีควรต้ องแจ้ งให้ ทราบ หรื อข้ อความทีอาจทําให้ สาํ คัญผิดเกียวกับการดําเนินงานหรื อฐานะการเงิน
ของกองทรัสต์ จนเป็ นเหตุให้ เกิดความรับผิดตามกฎหมายต่อกองทรัสต์หรื อเป็ นเหตุให้ กองทรัสต์ต้องรับผิดชอบ
ในค่าปรับหรื อความเสียหายใดๆ ทีเกิ ดขึนแก่หน่วยงานหรื อบุคคลทีเกี ยวข้ อง ผู้จัดการกองทรั สต์ มีหน้ าที
รับผิดชอบในการชดใช้ คา่ ปรับหรื อความเสียหายดังกล่าวต่อกองทรัสต์ หรื อต่อหน่วยงานหรื อบุคคลทีเกียวข้ องที
ได้ รับความเสียหายโดยตรง แล้ วแต่กรณี

14.3

ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งมี ห น้ า ที จัด ทํ า และจัด ส่ง งบการเงิ น และรายงานเกี ยวกับ ฐานะการเงิ น และผลการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ตอ่ สํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี โดยให้ เป็ นไปตามรายละเอียดรายการและระยะเวลา
ดังต่อไปนี
14.3.1 งบการเงินรายไตรมาสทีผู้สอบบัญชีได้ สอบทานแล้ ว ให้ สง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสีสิบ
ห้ า (45) วันนับแต่วันสุดท้ ายของแต่ละไตรมาส ทังนี ยกเว้ นงบการเงิ นรายไตรมาสสี หากผู้จัดการ
กองทรัสต์เลือกทีจะส่งงบการเงินประจํารอบปี บัญชีทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ ว
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ภายในสอง (2) เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งล่วงหน้ า
ก่อนการดําเนินการภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ทีสินสุดรอบระยะเวลาบัญชีนนั
14.3.2 งบการเงินประจํารอบปี บัญชีทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วให้ สง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
และทรัสตี ภายในสอง (2) เดือน นับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี ทังนี ยกเว้ นกรณีทีผู้จัดการ
กองทรัสต์เลือกทีจะส่งงบการเงินรายไตรมาสสี ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของไตรมาสสี
ให้ ระยะเวลาในการจัดส่งงบการเงินประจํารอบปี บัญชีขยายเป็ นสาม (3) เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบ
ระยะเวลาบัญชี
14.3.3 แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ให้ สง่ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ภายในสาม (3) เดือนนับแต่วนั
สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
14.3.4 รายงานประจําปี และหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี ให้ สง่ สําเนาต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตี ไม่
ช้ ากว่าวันทีส่งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ แต่ไม่เกินสี (4) เดือนนับแต่วนั สินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ทังนี ในการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินของกองทรัสต์ ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที
สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดสําหรับการทําธุรกรรมในแต่ละลักษณะ นอกจากนี ในการนําส่งงบการเงิน
รายไตรมาสที ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ ส อบทานแล้ ว และงบการเงิ น ประจํ า งวดรอบปี บัญ ชี ที ผู้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ วตามข้ อ 14.3.1 และ ข้ อ 14.3.2 นัน ผู้จัดการกองทรัสต์จะเลือก
นําส่งตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ โดยคํานึงถึงความสอดคล้ องของรู ปแบบในการนําส่งเพือให้ เป็ น
รูปแบบเดียวกันอย่างสมําเสมอ
14.4

ในกรณี ทีกองทรั สต์ มีการลดเงิ นทุนชํ าระแล้ ว ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ รายงานมูลค่า ทีตราไว้ ของหน่วยทรั ส ต์
ภายหลังจากการลดทุนชําระแล้ ว ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้ า (‰k) วันนับแต่วนั ทีดําเนินการลด
ทุนแล้ วเสร็ จ

14.5

ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ จัดทํ าและส่ง รายงานการได้ ม าหรื อ จํ า หน่า ยไปซึงอสัง หาริ มทรั พ ย์ ของกองทรั สต์ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสิบห้ า (15) วันนับแต่วนั ทีได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์นนั โดย
รายงานดังกล่าวต้ องมีสาระสําคัญอย่างน้ อยดังต่อไปนี
14.5.1 รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ ซึงต้ องระบุสาระสําคัญอย่างน้ อยเกียวกับชือ ทีตัง ประเภทการใช้ งาน
ขนาดพืนที และภาระผูกพันต่าง ๆ
14.5.2 วันทีและราคาทีได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์ รวมทังชือผู้ขาย ผู้ให้ เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรื อผู้ให้ สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
14.5.3 วันทีและราคาทีจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ รวมทังชือผู้ซือ ผู้เช่า หรื อผู้รับโอนสิทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
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14.5.4 วันที ราคา และวิธีการประเมินมูลค่าทีได้ จากรายงานการประเมินมูลค่าของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
รวมทังชือผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
14.5.5 ในกรณีทีเป็ นการจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์ หากราคาทีจําหน่ายตํากว่าราคาประเมินสูงสุดทีผู้
ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ได้ จดั ทําขึนล่วงหน้ าก่อนการจําหน่ายไปซึงอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึง
(1) ปี เกินกว่าร้ อยละห้ า (5) ให้ แสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการจําหน่ายในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย
14.5.6 ในกรณี ทีเป็ นการได้ มาซึงอสังหาริ มทรั พย์ หากราคาทีได้ มาสูงกว่าราคาประเมินตําสุดทีผู้ประเมิน
มูลค่าทรัพย์สนิ ได้ จดั ทําขึนล่วงหน้ าก่อนการได้ มาซึงอสังหาริ มทรัพย์เป็ นเวลาไม่เกินหนึง (1) ปี เกินกว่า
ร้ อยละห้ า (5) ให้ แสดงข้ อเท็จจริ งและเหตุผลของการได้ มาในราคาดังกล่าวไว้ ด้วย
14.6

ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ทียังก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทํารายงาน
ความคืบหน้ าของการก่อสร้ างทุกรอบระยะเวลาหก (6) เดือนนับแต่วนั ทีมีการลงทุนในทรัพย์สินนัน และส่ง
รายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และทรัสตีภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของรอบระยะเวลาหก
(6) เดือนนัน โดยการรายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างนี ต้ องมีรายละเอียดข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
14.6.1 ข้ อมูลความคืบหน้ าของการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์
14.6.2 ในกรณีทีการก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ให้ ระบุแนวทางแก้ ไขและผลกระทบทีกองทรัสต์ได้ รับ
หรื ออาจได้ รับไว้ ด้วย
เมืออสังหาริ มทรัพย์ ดงั กล่าวก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมจะนําไปจัดหาผลประโยชน์ ให้ ผ้ ูจัดการ
กองทรัสต์จดั ทําและส่งรายงานความคืบหน้ าของการก่อสร้ างโดยระบุข้อมูลเกียวกับการดําเนินการ
ก่อสร้ างทีแล้ วเสร็ จ เช่น วันทีก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ เป็ นต้ น และส่งรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ภายในสามสิบ (30) วันนับแต่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและพร้ อมจะนําไปจัดหาผลประโยชน์

14.7

เมือเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้ า
14.7.1 เหตุการณ์ทีอาจส่งผลกระทบให้ ต้องเลิกกองทรัสต์
14.7.2 เหตุก ารณ์ ที สัญ ญานี กํ า หนดให้ เ ป็ นเหตุแ ห่ ง การเลิ ก กองทรั ส ต์ หรื อ เหตุก ารณ์ อื นที ทํ า ให้ ท ราบ
กําหนดการเลิกกองทรัสต์ลว่ งหน้ า

14.8

นอกจากการเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีกําหนดข้ างต้ นแล้ ว ในกรณีทีมีประกาศ หรื อคําสังใดของตลาดหลักทรัพย์ และ/
หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต. กํ าหนดให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อนําส่งสารสนเทศใดอัน
เกียวกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ และการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิ
ตามประกาศ หรื อคําสังดังกล่าวด้ วย
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การจ่ ายประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถอื หน่ วยทรัสต์
15.1

ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้ อยละเก้ าสิบ (90) ของกําไรสุทธิ
ทีปรับปรุงแล้ วของรอบปี บัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนทีจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์นนแบ่
ั งเป็ น ประโยชน์ตอบ
แทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution)
(หากมี) ในแต่ละไตรมาส ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ไม่เกินสี (4)
ครังต่อรอบปี บัญชี เว้ นแต่กรณีทีกองทรัสต์มีการเพิมทุน กองทรัสต์อาจจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนเกินกว่าสี (4)
ครังต่อรอบปี บัญชีได้ เพือเป็ นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรั สต์เดิม (โดยจะเริ มจ่ายประโยชน์ ตอบแทนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกของกองทรัสต์ หากกองทรัสต์มีกําไรเพียงพอทีจ่ายประโยชน์ตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชี
ดังกล่าว)
อนึง กําไรสุทธิทีปรับปรุงแล้ วตามข้ อนีให้ หมายถึงกําไรสุทธิทีอ้ างอิงสถานะเงินสดของกองทรัสต์ ซึงสามารถหัก
การชําระคืนเงินต้ นจากการกู้ยืม และภาระผูกพันอืนทีถึงกําหนดชําระโดยพิจารณาสถานะเงินสด (ถ้ ามี)

15.2

ในกรณี ที กองทรั ส ต์ ยัง มี ย อดขาดทุน สะสมอยู่ ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่ จ่ า ยประโยชน์ ต อบแทนแก่ ผ้ ูถื อ
หน่วยทรัสต์

15.3

ในกรณีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ผู้จดั การกองทรัสต์จะ
ประกาศจ่า ยประโยชน์ ตอบแทนแก่ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ และปิ ดสมุด ทะเบี ยนผู้ถื อหน่ว ยทรั ส ต์ เพือระบุชื อผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ ทีมีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทน และจะดําเนินการจ่ายประโยชน์ ตอบแทนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ภายในกําหนดเวลาดังต่อไปนี
15.3.1 ประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution)
ผู้จดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี (Year-End Distribution) ภายในเก้ า
สิบ (90) วันนับแต่วนั สินรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ปิ ด
สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์ตอบแทน
เงือนไขเพิมเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนสําหรับรอบปี บัญชี การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนจะขึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทรั สต์ ซึงหากประโยชน์ ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อ
หน่ ว ยทรั ส ต์ ใ นรอบปี บัญ ชี ใ ดมี มูล ค่ า ตํ ากว่า หรื อ เท่า กับ ศูน ย์ จุ ด หนึ งศูน ย์ (0.10) บาท ผู้จัด การ
กองทรั สต์ขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครั งนัน และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทน
ดังกล่าวเพือนําไปจ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
15.3.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะจ่ายประโยชน์ ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution)
(หากมี) ภายในเก้ าสิบ (90) วันนับแต่วนั สินรอบระยะเวลาบัญชีสําหรับไตรมาสล่าสุดก่อนจ่าย
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ประโยชน์ตอบแทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบ (yv) วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์
เงือนไขเพิมเติม:
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การกําหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะ
ขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้จดั การกองทรัสต์ ซึงหากประโยชน์ตอบแทนทีจะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์
ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมลู ค่าตํากว่าหรื อเท่ากับศูนย์จุดหนึงศูนย์ (v.‰v) บาท ผู้จดั การกองทรัสต์ขอ
สงวนสิทธิทีจะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครังนัน และให้ สะสมประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพือนําไป
จ่ายรวมกับประโยชน์ตอบแทนทีจะให้ มีการจ่ายในงวดถัดไป
สําหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที
ระบุไว้ ในสัญญานี เว้ นแต่กรณีที สํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ หน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฏหมาย
ได้ แก้ ไขเปลียนแปลง เพิ มเติม ประกาศ กํ าหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อ ผ่อ นผันเป็ นอย่างอื น
ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ เป็ นไปตามนัน
15.4

ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
15.4.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ตอบแทนต้ องเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีมีชือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือการจ่ายประโยชน์
ตอบแทน ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละราย หากปรากฏว่ามีบคุ คลใดหรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรั สต์ของกองทรั สต์เกินกว่าอัตราทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนด บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันนันจะไม่มีสิทธิ ได้ รับประโยชน์ ตอบแทนเฉพาะในส่วนทีถื อ
หน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
15.4.2 ผู้จดั การกองทรัสต์จะประกาศการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือ
สิทธิ ในการรับประโยชน์ตอบแทนและอัตราประโยชน์ตอบแทน ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ และอาจประกาศโดยวิธีใดวิธีหนึงดังต่อไปนีด้ วย
(1)

ส่ง หนัง สือ แจ้ งผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มี ชื อปรากฏอยู่ใ นสมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อง
กองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อ

(2)

ปิ ดประกาศไว้ ในทีเปิ ดเผย ณ ทีทําการทุกแห่งของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ

(3)

ประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ

(4)

ประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้ อยหนึง (1) ฉบับ

15.4.3 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ มีการหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้ อยละสิบ (‰v) หรื ออัตราอืนตามที
กฎหมายกําหนดของผลประโยชน์ตอบแทนทีจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ประเภทบุคคลธรรมดา
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15.4.4 ผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการให้ มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายในนาม
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และส่งทางไปรษณีย์ตามทีอยู่ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ระบุไว้ ในใบจองซือหน่วยทรัสต์ หรื อ
นําเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีแจ้ งไว้ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์จะเป็ นผู้รับภาระ
ค่าธรรมเนียม ค่าใช้ จ่ายในการโอนเงินทีเกิดขึน และภาระความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (ถ้ ามี) โดย
ผู้จดั การกองทรัสต์จะหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจากจํานวนเงินทีจะส่งให้
15.4.5 ในกรณี ที ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ ไ ม่ใ ช้ สิท ธิ ข อรั บ ประโยชน์ ต อบแทนจํ า นวนใดภายในอายุค วามใช้ สิท ธิ
เรี ยกร้ องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้ เงินดังกล่าวตกเป็ นกรรมสิทธิzของกองทรัสต์ โดย
ผู้จัด การกองทรั ส ต์ จ ะไม่นํ า ประโยชน์ ต อบแทนจํ า นวนดัง กล่า วไปใช้ เ พื อการอื นใดนอกจากเพื อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์
การขอมติและการประชุมผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
16.1

วิธีการขอมติ
การขอมติเพืออนุมตั ิในเรื องใด ๆ ในการบริ หารจัดการและการดําเนินงานของกองทรัสต์ตามทีสัญญานีและ
พระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดนัน ให้ กระทําด้ วยวิธีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน

16.2

เหตุในการขอมติ
เหตุในการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์มีดงั ต่อไปนี
16.2.1 การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์หลักทีมีมลู ค่าตังแต่ร้อยละสามสิบ (30) ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์
16.2.2 การออกตราสารหนีหรื อหลักทรัพย์ ประเภทหนี หรื อการกู้ยืมเงิ นทีกองทรัสต์ ต้องจัดหาหลักประกัน
ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 10.5.3
16.2.3 ารเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีมิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี
16.2.4 การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์
16.2.5 การทําธุรกรรมกับผู้จดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จดั การกองทรัสต์ซึงมีขนาดรายการ
ตังแต่ยีสิบล้ าน (20,000,000) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์
แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า
16.2.6 การเปลียนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
16.2.7 การเปลียนแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์
16.2.8 การแก้ ไขเพิมเติมสัญญาฉบับนีในเรื องทีกระทบสิทธิผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
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16.2.9 การเลิกกองทรัสต์
16.2.10 กรณีอืนใดทีทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ เห็นว่าเป็ นกรณีจําเป็ นหรื อสมควรทีจะเสนอเรื องให้ ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื องดังกล่าว
16.3

หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ในการจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้ อยดังต่อไปนี
16.3.1 การประชุมสามัญประจําปี ซึงต้ องจัดให้ มีขนภายในสี
ึ
(4) เดือนนับแต่วนั สินรอบปี บัญชีของกองทรัสต์
16.3.2 การประชุมวิสามัญคือ การประชุมคราวอืนทีมิใช่การประชุมสามัญประจํ าปี ซึงจะจัดให้ มีขึนเมือมี
รายการหรื อเหตุทีกําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี
(1)

เมือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ซึงถื อหน่วยทรั สต์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวน
หน่วยทรั สต์ ทีจํ าหน่ายได้ แล้ วทังหมด เข้ าชื อกันทําหนังสือขอให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ เรี ยก
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือนัน
ทังนี เมือมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้ ว
ให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในหนึง (1) เดือนนับแต่ได้ รับ
หนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์

(2)

ในกรณี เรื องใดทีทรั สตีเห็นว่าเป็ นกรณี จําเป็ นหรื อสมควรทีจะเสนอเรื องให้ ทีประชุมผู้ถือ
หน่ว ยทรั สต์ พิจ ารณาและมี มติ ในเรื องนัน ให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จัดให้ มีก ารประชุม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ภายในหนึง (1) เดือนนับแต่ได้ รับหนังสือจากทรัสตี ทังนีไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการ
ปรึกษาหารื อกับผู้จดั การกองทรัสต์ถึงเหตุจําเป็ นดังกล่าว

(3)

ในกรณี อืนใดทีผู้จัดการกองทรัสต์ เห็นว่าเป็ นกรณี จําเป็ น หรื อสมควรทีจะเสนอเรื องให้ ที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณาและมีมติในเรื องนันเพือประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์
ทังนี ไม่ตดั สิทธิทรัสตีในการปรึกษาหารื อกับผู้จดั การกองทรัสต์ถึงเหตุจําเป็ นดังกล่าว
ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ดํ า เนิ น การตามขันตอนในการเรี ยกประชุมผู้ถื อหน่วยทรั ส ต์ ตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 16.4 แห่งสัญญานี

16.4

การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทําหนังสือเชิญประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ น
เรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ใน
เรื องดังกล่าว ซึงรวมถึงผลกระทบทีผู้ถือหน่วยทรั สต์ อาจได้ รับจากการลงมติในเรื องนัน และจัดส่งให้ ผ้ ูถือ
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หน่วยทรัสต์ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทังนี ให้ ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน
แห่งท้ องถินอย่างน้ อยหนึง (1) ฉบับไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง ต้ องอยู่ในท้ องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานของทรัสตี หรื อของผู้จัดการ
กองทรัสต์หรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์มิได้ ดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ภายในระยะเวลาหนึง (1) เดือนนับแต่
วันทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 16.3.2 (1) แห่งสัญญานี และ/หรื อ ทรัสตีตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 16.3.2 (2) แห่งสัญญานี แล้ วแต่กรณี ให้ ทรัสตีดําเนินการเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยให้
ปฏิบัติ ตามวิ ธีการเรี ยกประชุมทีกํ า หนดไว้ ในวรรคหนึงของข้ อ นีโดยอนุโ ลม และทรั สตีมีสิทธิ ทีจะเรี ย กเก็ บ
ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึน (ถ้ ามี) จากการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์แทนผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวได้ ตามจริ ง
16.5

องค์ประชุมและประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องมีผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํ านวนผู้ถือหน่วยทรั สต์ ทงหมด
ั
และต้ องมีหน่วยทรั สต์ นบั รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงในสาม (1 ใน 3) ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง (1) ชัวโมง จํานวนผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ซงมาเข้
ึ
าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดเอาไว้ ในวรรคหนึง หากว่าการประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์นนได้
ั เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 16.3.2 (1) แห่งสัญญานี การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นนมิ
ั ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยทรัสต์ร้องขอ
ตามทีกํ า หนดไว้ ในข้ อ 16.3.2 (1) แห่งสัญญานี ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือเชิ ญประชุมไปยังผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ทังนี ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีแต่งตังบุคคลหนึงเพือทําหน้ าที
เป็ นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ การพิจารณาของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระใดทีประธานในที
ประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ มีส่วนได้ เสีย ให้ ประธานออกจากการประชุมในวาระนัน และให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์
นํ า เสนอรายชื อบุค คลเพื อให้ ที ประชุ ม ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ พิ จ ารณาแต่ ง ตังให้ เ ป็ นประธานในที ประชุ ม ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ
หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ในวาระใดมีการพิจารณาเรื องทีทรั สตีหรื อผู้จัดการกองทรั สต์ มีส่วนได้ เสีย
ให้ ทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
(ในกรณีทีทรัสตีหรื อผู้จัดการกองทรัสต์และตัวแทนของทรัสตีหรื อผู้จดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์) ใน
กรณีทีทรัสตีมีสว่ นได้ เสียในวาระใด ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์นําเสนอรายชือบุคคลเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
พิจารณาแต่งตังให้ เป็ นประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวาระนันๆ ในกรณีทีทังทรัสตีและผู้จัดการ
กองทรั สต์ มีส่วนได้ เสียในวาระใด ให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ พิจารณาแต่งตังบุคคลใดบุคคลหนึงขึนเป็ น
ประธานในทีประชุม
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อนึง ประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ มีอํานาจและหน้ าทีดังต่อไปนี

16.6

(1)

ควบคุมดูแลการดําเนินการประชุมโดยทัวไปให้ มีความเรี ยบร้ อย

(2)

กํ าหนดให้ ใช้ วิธี การอืนใดในการดําเนินการประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตามทีประธานในทีประชุมจะ
พิจารณาเห็นสมควร หรื อจํ าเป็ นเพือให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรั สต์ ตลอดจนกระบวนการในการ
พิจารณาและลงมติในเรื องต่างๆ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ

(3)

เพือให้ การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตามพระราชบัญญัติทรั สต์ และประกาศทีเกี ยวข้ องมีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย ประธานอาจยุติการอภิปราย หรื อการพิจารณาในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ในเรื อง
ใดๆ ได้

(4)

ในกรณีทีคะแนนเสียงในการลงมติของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่ากัน ให้ ประธานในทีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีเสียงชีขาด โดยการใช้ อํานาจในการตัดสินชีขาดของประธานในทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ในกรณีทีคะแนนเสียงในการลงมติเท่ากันนี ให้ เป็ นทีสุด

วิธีการมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมได้ โดยในการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
หนังสือมอบฉันทะนีจะต้ องมอบให้ แก่ประธานในทีประชุม หรื อผู้ทีประธานในทีประชุมมอบหมาย ณ ทีประชุม
ก่อนเริ มการประชุม

16.7

วิธีการนับคะแนนเสียง
ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสียงหนึง (1) เสียงต่อหนึง (1) หน่วยทรัสต์ทีตนถือ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนต้ องไม่เป็ นผู้ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีพิจารณา

16.8

มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
เว้ นแต่สญ
ั ญานีจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
16.8.1 ในกรณี ทัวไปให้ ถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ที มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
16.8.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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(1)

การได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึงทรั พย์ สินหลักทีมีมูลค่าตังแต่ร้อยละสามสิบ (yv) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์

(2)

การเพิมทุนหรื อการลดทุนชําระแล้ วของกองทรัสต์ทีมิได้ ระบุไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในสัญญานี

(3)

การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไปของกองทรัสต์

(4)

การทําธุรกรรมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผู้จัดการกองทรั สต์ ซึงมี
ขนาดรายการตังแต่ยีสิบล้ าน (jv,vvv,vvv) บาท หรื อเกินกว่าร้ อยละสาม (3) ของมูลค่า
ทรัพย์สนิ สุทธิของกองทรัสต์ แล้ วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า

(5)

การเปลียนแปลงประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

(6)

การเปลียนแปลงทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์

(7)

การแก้ ไขเพิมเติ มสัญญาก่อตังทรั ส ต์ นีในเรื องทีกระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรั สต์ อย่างมี
นัยสําคัญ

(8)

การเลิกกองทรัสต์

อนึง มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีจะเป็ นผลให้ กองทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะทีขัดหรื อแย้ ง
กับหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ สร. jo/jkkk หรื อหลักเกณฑ์อืนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ ให้ ถือว่ามตินนไม่
ั มีผลบังคับ
16.9

การจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์จดั ทํารายงานการประชุมและมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละครัง โดยให้ ประธานในทีประชุม
ของการประชุมแต่ละครังเป็ นผู้ลงนามรับรองความถูกต้ องของรายงานนัน ทังนี ให้ ค่าใช้ จ่ายสําหรับการจัดทํา
รายงานการประชุมเป็ นค่าใช้ จ่ายของกองทรัสต์

การจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ถอื หน่ วยทรัสต์
17.1

ข้ อจํากัดในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
17.1.1 การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่บคุ คลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด ทรัสตี หรื อผู้จดั การกองทรัสต์อยู่ใน
บังคับทีจะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การจัดสรรหน่วยทรัสต์ และ อัตรา ตามทีกําหนดในประกาศ ทจ.
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี
17.1.2 กรณี ทีอสังหาริ มทรัพย์ ทีกองทรัสต์จะลงทุนจะตังอยู่ในประเทศไทย ซึงมีข้อกําหนดของกฎหมายที
เกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์นนกํ
ั าหนดสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าวไว้ ไม่ให้ เกินร้ อยละสีสิบ
39

เก้ า (49) ดังนัน บริ ษัทฯ จึงจะไม่จดั สรรหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนต่างด้ าวเกินร้ อยละสีสิบเก้ า (49) ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทรัสต์
17.1.3 ในกรณีทีบุคคลใดถือหน่วยลงทรัสต์เกินกว่าสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 17.1.1
หรื อ ข้ อ 17.1.2 แห่งสัญญานี ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี

17.2

(1)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทําการนับแต่วนั ทีผู้จดั การกองทรัสต์ร้ ูหรื อควร
รู้ถึงเหตุดงั กล่าว

(2)

แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้ าถึงข้ อจํากัดสิทธิเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนและ
การรับประโยชน์ตอบแทนตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี

(3)

แจ้ งให้ บคุ คลดังกล่าวหรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว จําหน่ายหน่วยทรัสต์ในส่วน
ทีเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ (50) หรื อเกินกว่าร้ อยละสีสิบเก้ า (49) สําหรับผู้ลงทุนต่างด้ าว ของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด

ข้ อจํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน และการจัดการกับประโยชน์ตอบแทน
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อกลุม่ บุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี มี
ข้ อจํากัดสิทธิ ในการรับประโยชน์ตอบแทน โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ดังกล่าว จะได้ รับประโยชน์ตอบแทนเพียงเท่าทีเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในส่วนทีอยู่ในอัตราที
ประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี กําหนด และผู้จัดการ
กองทรั ส ต์ จ ะจัด ให้ มี ก ารคํ า นวณหาจํ า นวนหน่ว ยทรั ส ต์ ที มี สิ ท ธิ ใ นการได้ รั บ ประโยชน์ ต อบแทนของผู้ถื อ
หน่วยทรั สต์ แต่ละรายทีอยู่ในกลุ่มบุคคลนัน โดยจะใช้ วิธีการเฉลียตามสัดส่วนการถือหน่วยทรั สต์ ของผู้ถือ
หน่วยทรัสต์แต่ละราย (Pro Rata Basis) เป็ นฐานในการคํานวณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทังนี เว้ นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด สังการ หรื อผ่อนผันเป็ นอย่างอืน ส่วนประโยชน์ตอบแทนทีไม่
อาจจ่ายแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวนัน ให้ ตกเป็ นของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายอืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์ดงั กล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิได้ รับในคราวนัน
หรื อในคราวอืน

17.3

ข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนีมีข้อจํากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
17.3.1 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ ทจ.
49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 แล้ วแต่กรณี หรื อในสัดส่วนอืนใดตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต.จะได้ ประกาศกําหนด หรื อแก้ ไขเพิมเติมต่อไป ทังนี เฉพาะในส่วนทีเกินกว่า
อัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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17.3.2 ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทีมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ
ทรัสตี
18.1

การแต่งตังทรัสตีและค่าตอบแทนทรัสตี
18.1.1 การแต่งตังทรัสตี
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ได้ รับแต่งตังให้ เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ตาม
สัญญานี การเปลียนแปลงทรัสตีหรื อการแต่งตังทรัสตีเพิมเติม หรื อการแต่งตังทรัสตีรายใหม่แทนราย
เดิมทีลาออกหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ด้วยเหตุก็ใดก็ตาม จะต้ องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามข้ อ 16.8.2 (6) แห่งสัญญานีเท่านัน การทีทรั สตีเข้ าทําสัญญานีหรื อการเข้ าเป็ นทรั สตีของ
กองทรัสต์มิได้ เป็ นการให้ หลักประกันรายได้ หรื อการปฏิบตั ิตามสัญญาของบรรดาผู้เช่าไม่ว่ารายใด
สําหรับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
18.1.2 ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตี
ค่าตอบแทนหรื อค่าธรรมเนียมของทรัสตีให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20.1 แห่งสัญญานี

18.2

สิทธิ หน้ าทีและความรับผิดของทรัสตี
ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานี ทรัสตีมีสถานะเป็ นนิติบคุ คล มีอํานาจและความสามารถทางกฎหมาย รวมทังมีสิทธิ
ตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็ นเจ้ าของทรัพย์สินหรื อผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และทรัสตีมีสิทธิ หน้ าที
และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดและเงือนไขของสัญญานี พระราชบัญญัติทรัสต์
ประกาศ สร. 26/2555 และประกาศ กร. 14/2555
อนึง รายการเกียวกับสิทธิ หน้ าทีและความรับผิดของทรัสตีมีดงั ต่อไปนี
สิทธิ
18.2.1 นอกเหนือจากค่าตอบแทนของทรัสตีตามสัญญานีแล้ ว ให้ ทรัสตีมีสิทธิ ถือหน่วยทรัสต์ได้ โดยเป็ นไป
ตามข้ อจํากัดสิทธิในการใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 17 แห่ง
สัญญานี
18.2.2 การมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์
การใช้ อํานาจและการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์เป็ นเรื องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัส
ตีจะมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้ นแต่
(1)

การทําธุรกรรมทีมิใช่เรื องทีต้ องทําเฉพาะตัวและไม่จําเป็ นต้ องใช้ วิชาชีพเยียงทรัสตี
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(2)

การทําธุรกรรมทีโดยทัวไปผู้เป็ นเจ้ าของทรั พย์สินซึงมีทรั พย์สินและวัตถุประสงค์ ของการ
จัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต์จะพึงกระทําในการมอบหมายให้ บคุ คลอืน
จัดการแทน

(3)

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรื อการปฏิบตั ิงานด้ านการสนับสนุนให้ บริ ษัทในเครื อของทรัสตีหรื อผู้อืนดําเนินการได้

(h)

เรื องอืนใดทีผู้จัดการกองทรัสต์เป็ นผู้รับผิดชอบและดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในสัญญานี
หรื อหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555
หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง

เมือทรัสตีมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์ตามข้ อกําหนดแห่งสัญญานีแล้ ว นอกเหนือจากเรื องที
ผู้จัดการกองทรัสต์เป็ นผู้ดําเนินการตามสัญญานีหรื อหลักเกณฑ์ในประกาศ ทจ. 49/2555 ประกาศ
กร. 14/2555 และประกาศ สช. 29/2555 หรื อประกาศหรื อข้ อกําหนดอืนใดทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีเลือก
ผู้รับมอบหมายด้ วยความรอบคอบและระมัดระวัง และต้ องกํากับดูแลและตรวจสอบการจัดการแทน
อย่างเพียงพอ ด้ วยความระมัดระวังและความเอาใจใส่ โดยต้ องกําหนดมาตรการในการดําเนินงาน
เกียวกับการมอบหมายงานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศ กข. 1/2553 ดังนี
ในการมอบหมายงานการจัดการกองทรั สต์ ทรั สตี จะกํ าหนดมาตรการในการดํ าเนิน งานในเรื อง
ดังต่อไปนี
(1)

การคัดเลือกผู้ทีสมควรได้ รับ มอบหมาย โดยพิจ ารณาถึงความพร้ อมด้ านระบบงานและ
บุคลากรของผู้ทีได้ รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผู้รับมอบหมายงาน
และกองทรัสต์

(2)

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผู้ได้ รับมอบหมายงาน

(3)

การดําเนินการของทรัสตีเมือปรากฏว่าผู้ทีได้ รับมอบหมายไม่เหมาะสมทีจะได้ รับมอบหมาย
งานอีกต่อไป

ทรัสตีสามารถมอบหมายงานการเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อการ
ปฏิ บัติ ก ารด้ า นงานสนับ สนุน ได้ ซึงในการมอบหมายงานดัง กล่า วทรั ส ตี จ ะมอบหมายให้ บุค คล
ดังต่อไปนี
(1)

การเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ีมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(ก)

ผู้ดแู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนส่วนบุคคล

(ค)

ทรัสตีรายอืน
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(ง)
(2)

ผู้รับฝากทรัพย์สนิ โดยชอบด้ วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึงทีกองทรัสต์ได้
ลงทุนไว้ หรื อของประเทศทีผู้รับฝากทรัพย์สนิ ตังอยู่

การจัดทําสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต้ องเป็ นการมอบหมายให้ ผ้ ทู ีสามารถประกอบธุรกิจ
นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ได้

ในการมอบหมายงานทีกล่าวมาข้ างต้ นนี ทรัสตีจะต้ องมอบหมายงานในลักษณะทีทําให้ มนใจได้
ั
ว ่า
การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดําเนินไปได้ อย่างต่อเนือง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต์
และทรั สตีจะยังคงรั บผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิ ดขึนแก่กองทรั สต์ ตามทีพระราชบัญญัติทรั สต์
กําหนด
18.2.3 ทรัสตีสามารถใช้ ประโยชน์จากและดําเนินการใดๆ โดยอาศัย
(1)

ความเห็นหรื อคําแนะนําจากทีปรึกษากฎหมายในการตีความสัญญานี หรื อเอกสารอืนใด (ไม่
ว่าจะเป็ นเอกสารทีจัดทําขึนตามข้ อกําหนดแห่งกฎหมายหรื อไม่ก็ตาม) รวมทังความเห็นหรื อ
คําแนะนําโดยทัวไปทีเกียวกับกองทรัสต์

(j)

คําแนะนํา ความเห็น คําชีแจง หรื อข้ อมูล จากวาณิชธนกิจ นักการบัญชี ผู้ตรวจ สอบบัญชี
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และบุคคลอืนใดทีทรัสตีขอคําปรึ กษา และผู้ทีทรัสตีเชือโดยสุจริ ต
ว่าเป็ นผู้เชียวชาญในเรื องทีทรัสตีขอคําปรึกษานัน

(y)

เอกสารทีทรัสตีเชือโดยสุจริ ตว่าเป็ นเอกสารต้ นฉบับอันถูกต้ องแท้ จริ ง หรื อสําเนาเอกสารอัน
แสดงถึ ง การที ผู้ถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ แ ต่ง ตังบุค คลให้ เ ป็ นตัว แทนในการดํ า เนิ น การใด ๆ อัน
เกียวข้ องกับกองทรัสต์ และ

(h)

เอกสารอืนใดทีทรัสตีได้ รับและเกียวข้ องกับกองทรัสต์ซงทรั
ึ สตีมีเหตุอนั สมควรทีจะใช้ เอกสาร
เหล่านัน

อนึง ทรัสตีไม่ต้องรับผิดหากว่าทรัสตีได้ กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการโดยสุจริ ตโดยอาศัยความเห็น
คําแนะนํา คําชีแจง ข้ อมูลหรื อเอกสารทีทรัสตีได้ รับตามข้ อนี โดยได้ ใช้ ความระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ
และความชํานาญในการพิจารณาแล้ ว ทังนี ทรั สตีจะตรวจสอบการลงลายมือชื อใดๆ ในเอกสารที
เกียวข้ องกับกองทรัสต์ทีตนได้ รับ หากมีเหตุผลให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชือเช่นว่านัน
18.2.4 การตัดสินใจใดๆ ของทรัสตีในการดําเนินการตามขอบเขตอํานาจหน้ าทีซึงได้ กําหนดไว้ ในสัญญาฉบับ
นี และ/หรื อ พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ อง หากทรัสตีได้ กระทํา
ไปด้ วยความสุจริ ตแล้ ว ให้ ถือเป็ นทีสุด อนึง ในการตีความว่าทรัสตีมีอํานาจดําเนินการใดทีเกียวข้ อง
กับกองทรัสต์หรื อไม่นนั หากสัญญานี และ/หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ
ทีเกียวข้ องอืนใดมิได้ กําหนดไว้ อย่างแจ้ งชัด ให้ ตีความในลักษณะทีเป็ นการให้ อํานาจแก่ทรัสตีในการ
ดําเนินการใดทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์เพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ได้
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18.2.5 สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ของทรัสตี
(1)

การจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ ผ้ อู ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามสัญญานี หาก
มี ค่า ใช้ จ่ า ยหรื อ ทรั ส ตี ต้ อ งชํ า ระเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื นให้ กับ บุค คลภายนอกด้ ว ยเงิ น หรื อ
ทรัพย์สนิ ทีเป็ นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเป็ นอันสมควร ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิได้ รับ
เงินหรื อทรัพย์สนิ คืนจากกองทรัสต์ได้ เว้ นแต่สญ
ั ญานีจะกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
สิทธิในการได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามทีกล่าวมาข้ างต้ นนีให้ หมายความ
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง ค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างทนายความ
หรื อทีปรึ กษากฎหมายซึงทรัสตีได้ ว่าจ้ างตามทีสมควรแก่กรณีเมือพิจารณาถึงความจําเป็ น
เพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์ และความรู้ ความสามารถของทนายความ หรื อทีปรึ กษา
กฎหมายดังกล่าว ทังนี เงินชดใช้ ตามข้ อนีให้ รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี
และการบังคับคดี ในจํานวนทีสมเหตุสมผลและเหมาะสม และในจํ านวนทีได้ จ่ายไปตาม
ความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์สินของกองทรัสต์สําหรับความรับผิดใดๆ
อัน ทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึน อันเป็ นผลมาจากการทีทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีและใช้ อํานาจของทรัส
ตีอย่างถูกต้ องเหมาะสม ตามสัญญานี และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนกฎหมายต่าง
ๆ ทีเกียวข้ อง ในจํานวนทีไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ ตามข้ อนี
ให้ รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําใดๆ ของผู้ทีทรัส
ตีได้ มอบอํานาจ หรื อตัวแทนซึงได้ รับการแต่งตังจากทรัสตีด้วย

(2)

สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ใน (1) ของข้ อนี ย่อมเป็ น
บุริมสิทธิ ทีทรั สตีมีอยู่ก่อนผู้ถือหน่วยทรัสต์และบุคคลภายนอกทีมีทรัพยสิทธิ หรื อสิทธิ ใดๆ
เหนือกองทรัสต์ และเป็ นสิทธิทีอาจบังคับได้ ในทันทีโดยไม่จําต้ องรอให้ มีการเลิกทรัสต์ และ
ในกรณีทีมีความจําเป็ นต้ องเปลียนรู ป หรื อเปลียนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพือให้ มีเงิน
หรื อทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ ทรัสตีมีอํานาจดําเนินการดังกล่าวได้ แต่ต้องกระทําโดยสุจริ ต
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการที คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด
ห้ ามมิให้ ทรัสตีใช้ สิทธิตามข้ อนีจนกว่าทรัสตีจะได้ ชําระหนีทีมีอยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้ วน
แล้ ว เว้ นแต่เป็ นหนีทีอาจหักกลบลบหนีกันได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

(3)

สิทธิทีจะได้ รับเงินหรื อทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ของทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ใน (1) ของข้ อนี
ให้ มีผลใช้ บงั คับต่อไปภายหลังทีทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตําแหน่งการ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์
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หน้ าที
ทรัสตีมีหน้ าทีจัดการกองทรัสต์ด้วยความซือสัตย์ สจุ ริ ตและระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้ วย
ความชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม รวมทังต้ องปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกี ยวข้ อง สัญญานี วัตถุประสงค์ในการจัดตัง
กองทรัสต์ มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
ในการปฏิบตั ิหน้ าทีดังกล่าว ทรัสตีอาจขอความเห็นจากทีปรึ กษาวิชาชีพทีมีความเป็ นอิสระตามแต่
ทีทรัสตีจะพิจารณาเห็นสมควร
อนึง การปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี ให้ ทรัสตีงดเว้ นการกระทําการอันเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของ
กองทรัสต์ไม่วา่ การกระทํานันจะเป็ นไปเพือประโยชน์ของทรัสตีเองหรื อประโยชน์ของผู้อืน เว้ นแต่เป็ น
การเรี ยกค่าตอบแทนในการทําหน้ าทีเป็ นทรัสตี หรื อทรัสตีแสดงให้ เห็นได้ ว่าได้ จัดการกองทรัสต์ใน
ลักษณะทีเป็ นธรรมและได้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเกียวข้ องให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนเพียงพอแล้ ว โดยผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทีได้ ทราบข้ อมูลดังกล่าวมิได้ แสดงการคัดค้ าน ทังนี การเปิ ดเผยข้ อมูลและการคัดค้ าน
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประกาศ สร. 27/2557 และหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใต้ บังคับแห่งสัญญานี ตลอดจนพระราชบัญญัติทรั สต์ และประกาศ กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับที
เกียวข้ องของคณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้ ทรัสตีมีหน้ าทีดังจะ
กล่าวต่อไปนี
18.2.6 หน้ าทีในการจัดการทรัพย์สนิ
(1)

ทรั ส ตีต้อ งมอบหมายการบริ หารจัดการกองทรั ส ต์ ใ ห้ แก่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ ทีได้ รับความ
เห็ นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้ นแต่เป็ นการจัด การทรั พย์ สิน อื นที มิใ ช่ ทรั พย์ สินหลัก
ซึ งทรั ส ตี อ าจดํ า เนิ น การด้ ว ยตนเองได้ ต าม (2) ของข้ อ นี หรื อ มอบหมายให้ บุค คลอื น
ดําเนินการตามข้ อ 18.2.9 (8)

(2)

การจัด การทรั พ ย์ สิ น อื นที มิ ใ ช่ ท รั พ ย์ สิ น หลัก ของกองทรั ส ต์ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี
(ก)

ในกรณีทีทรัสตีมีการดําเนินการเอง ต้ องจัดให้ มีมาตรการอย่างน้ อยดังต่อไปนี
-

มีการแบ่งแยกหน่วยงานทีทําหน้ าทีจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนดังกล่าว
ออกจากหน่ ว ยงานซึ งทํ า หน้ าที ที อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้ งในการปฏิบตั ิหน้ าที

-

มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ ข้ อมูลภายใน โดยต้ องแยกหน่วยงานและ
บุ ค ลากรที ทํ า หน้ าที จั ด การลงทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื นดัง กล่ า วออกจาก
หน่วยงานและบุคลากรอืนทีมีโอกาสใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลดังกล่าว
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(ข)

ในกรณีทีมอบหมายให้ บคุ คลอืนทีมิใช่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เป็ นผู้รับดําเนินการ ต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้ วยการให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในงานทีเกียวข้ องกับการประกอบธุรกิจ
ในส่วนทีเกียวกับการให้ บุคคลอืนเป็ นผู้รับดําเนินการในงานทีเกียวกับการลงทุน
ของกองทุนโดยอนุโลม

18.2.7 หน้ าทีในการจัดระบบงานของทรัสตี
ทรัสตีมีหน้ าทีในการจัดให้ มีระบบงานอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติทรัสต์ และตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด โดยอย่างน้ อยให้ ระบบงานของทรัสตีครอบคลุมเรื องต่างๆ ดังต่อไปนี
(1)

การแยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตี โดยในการเก็บรักษาทรัพย์สิน จะต้ อง
มีก ารแยกกองทรั ส ต์ ภ ายใต้ สญ
ั ญานี ออกจากทรั พ ย์ สิน ของกองทรั สต์ อื นหรื อ ทรั พ ย์ สิน
ส่วนตัวของทรัสตี

(2)

การตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์เพือให้ เป็ นไปตามสัญญานี และพระราชบัญญัติทรัสต์
ของผู้จดั การกองทรัสต์

(3)

การบันทึกกรรมสิทธิz หรื อสิทธิ เหนือทรั พย์ สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนีสินของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์

(4)

การตรวจสอบดูแลและติดตามการทําหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์เพือสิทธิ ประโยชน์ของ
กองทรัสต์

(5)

การควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้ มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามสัญญานีและ
พระราชบัญญัติทรัสต์ และมิให้ มีการทุจริ ตในการจัดการกองทรัสต์

(6)

จัดทําบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากทรัพย์สินและบัญชีอืน ๆ ของทรัสตี ใน
กรณีทรัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ต้ องจัดทําบัญชีทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์แต่ละกองแยก
ต่า งหากออกจากกัน และบัน ทึ ก บัญ ชี ใ ห้ ถูก ต้ อ งครบถ้ วนและเป็ นปั จ จุบัน รวมทังแยก
กองทรัสต์ไว้ ตา่ งหากจากทรัพย์สนิ ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สนิ อืนทีทรัสตีครอบครองอยู่

18.2.8 หน้ าทีในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(1)

ทรัสตีมีหน้ าทีเข้ าร่ วมในการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทุกครัง โดยหากมีการขอมติจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์เพือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ทรัสตีต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(ก)

ตอบข้ อซักถามและให้ ความเห็นเกียวกับการดําเนินการหรื อเรื องทีขอมติว่าเป็ นไป
ตามสัญญานีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ องหรื อไม่
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(ข)

ทักท้ วงและแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวหรื อเรื องทีขอมติ
ไม่สามารถกระทําได้ หากไม่เป็ นไปตามสัญญานีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง

ในกรณีทีทรัสตีเป็ นผู้ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ หากต้ องมีการออกเสียงหรื อดําเนินการใด ๆ
ในฐานะผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้ ทรัสตีคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
โดยรวม และตังอยู่บ นหลัก แห่งความซื อสัต ย์ สุจริ ต และรอบคอบระมัด ระวัง รวมถึ ง ไม่
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์
(2)

ทรัสตีมีหน้ าทีบังคับชําระหนีหรื อดูแลให้ มีการบังคับชํ าระหนีเพือให้ เป็ นไปตามข้ อสัญญา
ระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอืน

(3)

ห้ ามมิให้ ทรัสตีนําหนีทีตนเป็ นลูกหนีบุคคลภายนอกอันมิได้ เกิดจากการปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัส
ตีไปหักกลบลบหนีกับหนีทีบุคคลภายนอกเป็ นลูกหนีทรั สตีอนั สืบเนืองมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ ทังนีการกระทําทีฝ่ าฝื นข้ อห้ ามนี ให้ การกระทําเช่นนันตกเป็ นโมฆะ

(4)

ในกรณี ทีทรั สตีเข้ าทํา นิติกรรมหรื อทําธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลภายนอก ให้ ทรั สตีแจ้ งต่อ
บุคคลภายนอกทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมือเข้ าทํานิติกรรมหรื อธุรกรรมกับบุคคลภายนอก
ว่าเป็ นการกระทําในฐานะทรัสตี

(5)

ในการจัด การกองทรั ส ต์ ทรั ส ตี จ ะมอบหมายให้ ผ้ ูอื นจัด การกองทรั ส ต์ มิ ไ ด้ เว้ น แต่ เ ข้ า
ข้ อยกเว้ นให้ ทรัสตีมีสิทธิ มอบหมายงานได้ ทงนี
ั ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 18.2.2 และ 18.2.6
แห่งสัญญานี

(6)

ทรั ส ตี มี ห น้ า ที จัด ทํ า สมุด ทะเบี ย นผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยทรั ส ตี อ าจมอบหมายให้ ต ลาด
หลักทรัพย์ หรื อผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ดําเนินการแทนได้ โดยเมือมีการมอบหมายผู้อืนเป็ นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ทรัส
ตีมีหน้ าทีกํากับดูแลให้ ผ้ ทู ีได้ รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 7.1 และ 7.2
แห่งสัญญานี เว้ นแต่มีการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(7)

ทรัสตีมีหน้ าทีจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ มอบให้ แก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 7.1.5 แห่งสัญญานี

(8)

ในกรณี ทีผู้ถื อหน่ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ทรั ส ตีห รื อนายทะเบี ยนหลัก ทรั พ ย์ อ อกหลัก ฐานสิทธิ ใ น
หน่วยทรัสต์ใหม่หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสูญหายลบเลือน หรื อชํารุ ดใน
สาระสํ า คัญ ให้ ท รั ส ตี มี ห น้ า ที ออกหรื อ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารออกหลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ น
หน่วยทรัสต์หรื อใบหน่วยทรัสต์ใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร

(9)

ทรั สตีมีหน้ าทีให้ ความเห็นของทรั สตีเกี ยวกับการปฏิบัติหน้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ ใ น
รายงานประจําปี ของกองทรัสต์ซงผู
ึ ้ จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีจัดทํารายงานดังกล่าวเสนอต่อผู้
ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โดยทรั ส ตี จ ะต้ อ งแสดงความเห็ น เกี ยวกับ การปฏิ บัติ ง านของผู้จัด การ
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กองทรัสต์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างไร สอดคล้ องกับข้ อกําหนดแห่งสัญญานี
รวมทังกฎหมาย ประกาศ และข้ อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้ องหรื อไม่ หากผู้จดั การกองทรัสต์มิได้
ดําเนินการเป็ นไปตามข้ อกําหนดแห่งสัญญานี หรื อกฎหมาย หรื อประกาศและข้ อกําหนดที
เกียวข้ องอืนใดนัน ให้ ระบุเรื องดังกล่าว ตลอดจนการดําเนินการของทรัสตีในการแก้ ไขให้ มี
ความถูกต้ อง
(10)

ทรัสตีมีหน้ าทีให้ การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์
ณ วันทําการสุดท้ ายของแต่ละไตรมาสตามหลักเกณฑ์ทีกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องประกาศกําหนด
เพือทีผู้จดั การกองทรัสต์จะใช้ ในการเปิ ดเผยรายงานดังกล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสี
สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั สุดท้ ายของแต่ละไตรมาสนัน
นอกจากนีทรัสตีมีหน้ าทีใช้ ความรอบคอบและระมัดระวังเพือให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์คํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของทรัพย์สินของกองทรัสต์ต่อหน่วยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องประกาศกําหนด เมือผู้จัดการกองทรัสต์ออกรายงานประจําปี ในแต่ละ
รอบระยะเวลา โดยจัดพิมพ์ข้อมูลเกียวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อ
หน่วยในรายงานประจําปี ของกองทรัสต์ ทังนี ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องส่งข้ อมูลทีเกียวข้ องกับ
การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายงานประเมินมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์ โดยผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีส่งให้ แก่ทรัสตี
ด้ วย

(11)

ทรั ส ตีอ าจก่ อหนี และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ ายใด ๆ ภายใต้ ห ลัก เกณฑ์ เงื อนไขและวิ ธีการตามที
กําหนดไว้ ในสัญญานี พระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
อืนใด

(12)

ทรั ส ตี ไ ม่มี ห น้ า ทีให้ ห ลักประกัน ใดๆ เพือประกัน การปฏิ บัติ ห น้ าที ของตนในฐานะทรั ส ตี
และทรัสตีไม่มีหน้ าทีอืนใดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และ/หรื อ บุคคลอืนใด นอกเหนือไปจากทีได้
ระบุไว้ ในสัญญานี และ/หรื อ ทีกฎหมายได้ บญ
ั ญัติไว้ อนึง การทีทรัสตีเข้ าทําสัญญานีมิได้
เป็ นการให้ หลักประกันรายได้ หรื อผลการประกอบการของกองทรัสต์ หรื อหลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาของบรรดาผู้เช่าไม่วา่ รายใด

(13)

เมือกองทรัสต์สินสุดลง ให้ ทรัสตีทําหน้ าทีต่อไปเพือรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
โดยต้ อ งชํ า ระสะสางหนี สิ น และค่ า ใช้ จ่ า ยเมื อทรั ส ต์ สิ นสุด ลงตามลํ า ดับ ที กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติ ทรัสต์

(14)

ให้ ทรัสตีแยกงบการเงินของกองทรัสต์ออกจากงบการเงินของกองทรัสต์อืนหรื อของทรัสตีโดย
คํานึงถึงมาตรฐานทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี โดยงบการเงินทีจัดทําขึนต้ อง
มีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีก่อนทีจะยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี ผู้สอบบัญชี
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ดังกล่าวต้ องเป็ นผู้ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และต้ องมิใช่กรรมการ พนักงาน
หรื อลูกจ้ างของทรัสตี
(15)

ให้ ทรั สตีงดเว้ นการใช้ สิทธิ รับเงิ นหรื อทรั พย์ สินคืนจากกองทรั สต์ สําหรั บค่าใช้ จ่ายทีชําระ
ให้ กบั บุคคลภายนอก

18.2.9 หน้ าทีติดตาม ดูแลและตรวจสอบผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี)
ทรัสตีมีหน้ าทีติดตามดูแลและตรวจสอบให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ หรื อผู้ได้ รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี)
ดําเนินการในงานทีได้ รับมอบหมายให้ เป็ นไปตามสัญญานี สัญญาอืนทีเกียวข้ อง และประกาศอืนที
เกียวข้ องตามทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ
ข้ างต้ น ให้ หมายความรวมถึงการทําหน้ าทีดังต่อไปนีด้ วย
(1)

ดูแลให้ การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผู้จดั การกองทรัสต์ทีได้ รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั ่

(2)

ติดตาม ดูแล และดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ผ้ ูรับมอบหมายมีลกั ษณะและปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงการถอดถอน
ผู้รับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผู้รับมอบหมายรายใหม่

(3)

ควบคุมดูแลให้ การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

(4)

ควบคุมดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรั สต์ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนตามทีกํ าหนดใน
สัญญานีและกฎหมายทีเกียวข้ อง

(5)

แสดงความเห็ น เกี ยวกับ การดํ า เนิ น การหรื อ การทํ า ธุ ร กรรมเพื อกองทรั ส ต์ ข องผู้จัด การ
กองทรัสต์ และผู้รับมอบหมายรายอืน (ถ้ ามี) เพือประกอบการขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
การเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ตอ่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้ องขอ

(6)

ในกรณี ที จํ า เป็ น เพื อประโยชน์ ข องกองทรั ส ต์ แ ละผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยรวม ทรั ส ตี อ าจ
กําหนดให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงตามสมควร และไม่เป็ นการก่อ
ภาระให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เกินกว่าหน้ าทีทีกําหนดไว้ ในสัญญานีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง
ทังนี เรื องทีให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับสัญญานี หรื อ
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และข้ อบังคับของหน่วยราชการทีเกียวข้ อง และหากการ
ดัง กล่า วก่ อให้ เกิ ดภาระและค่า ใช้ จ่ ายแก่ ผ้ ูจัด การกองทรั สต์ มากเกิ นสมควร ทรั ส ตีแ ละ
ผู้จดั การกองทรัสต์จะตกลงร่วมกันต่อไป

(7)

ในกรณีทีปรากฏว่าผู้จดั การกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการจนก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญานีหรื อกฎหมายทีเกียวข้ อง ให้ ทรัสตีมี
หน้ าทีดังนี
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(8)

(ก)

รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้ า (5) วันทําการนับแต่ร้ ู หรื อพึงรู้ ถึง
เหตุการณ์ดงั กล่าว

(ข)

ดําเนินการแก้ ไข ยับยัง หรื อเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์
ตามทีเห็นสมควร

ในกรณีทีไม่มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุทีทําให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที
ได้ ให้ ทรัสตีเข้ าจัดการกองทรัสต์ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ราย
ใหม่ ทังนี ภายใต้ หลักเกณฑ์ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศ กร. 14/2555 โดยให้ ทรัสตีมีหน้ าที
จัด การกองทรั สต์ ตามความจํ า เป็ นเพือป้องกัน ยับยัง หรื อจํ ากัด มิใ ห้ เ กิ ด ความเสียหาย
ร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและดําเนินการตามอํานาจ
หน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญานีและพระราชบัญญัติทรัสต์ ในการดําเนินการดังกล่าว ทรัสตีอาจ
มอบหมายให้ บุค คลอื นจัด การกองทรั ส ต์ แ ทนในระหว่ า งนันก็ ไ ด้ ทังนี ภายในขอบเขต
หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีสัญญานีได้ ระบุไว้ รวมทังมีอํานาจในการจัดให้ มีผ้ จู ดั การกองทรัสต์
รายใหม่ตามอํานาจหน้ าทีในสัญญานีและพระราชบัญญัติทรัสต์
นอกจากนี เมือทรัสตีเห็นว่ากรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
ตามทีกํ าหนดไว้ ในสัญ ญานี หรื อพระราชบัญ ญัติทรั ส ต์ ประกาศสํา นักงาน ก.ล.ต. หรื อ
ประกาศทีเกี ยวข้ อ งอื นใด เป็ นการก่ อหรื อ อาจก่ อให้ เกิ ดความเสีย หายอย่างร้ ายแรงต่อ
กองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาความเสียหายนันได้ ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร ให้ ทรัสตีสามารถเข้ าไปดําเนินการแทนผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ตามทีทรัส
ตีเห็นสมควร ทังนี เพือประโยชน์ของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมก็ได้
นอกเหนือจากทีกําหนดในสัญญานี หากผู้จดั การกองทรัสต์จะดําเนินการใดๆ ทีมีผลกระทบ
แก้ ไข หรื อเปลียนแปลงส่วนใดส่วนหนึงอันเป็ นสาระสําคัญของทรัพย์สินหลัก เช่น การแก้ ไข
เปลียนแปลงโครงสร้ างทรั พย์ สิน การแก้ ไขเปลียนแปลงประเภทหรื อลักษณะการใช้ งาน
ทรัพย์สิน ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องขอความเห็นชอบจากทรัสตีก่อนการดําเนินการในเรื อง
ดังกล่าว

18.2.10 หน้ าทีเกียวกับสัญญาก่อตังทรัสต์นี
ทรัสตีมีหน้ าทีดูแลให้ สญ
ั ญาก่อตังทรัสต์นีมีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง โดยในกรณีทีมี
การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์นี ให้ ทรัสตีดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

ดูแลให้ การแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาเป็ นไปตามวิธีการและเงือนไขทีกําหนดไว้ ในสัญญานี
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายทีเกียวข้ อง
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(2)

ในกรณีทีการแก้ ไขเปลียนแปลงสัญญาไม่เป็ นไปตามข้ อ (1) ข้ างต้ น ให้ ทรัสตีดําเนินการให้
เป็ นไปตามอํานาจหน้ าทีทีระบุไว้ ในสัญญานี และตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพือดูแลรักษา
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(3)

ในกรณีทีหลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์ทีออกตาม
พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ และตามพระราชบัญ ญั ติ ท รั ส ต์ มี ก ารแก้ ไ ขเปลียนแปลงใน
ภายหลัง และสัญญามีข้อกําหนดทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ ทรัสตีดําเนินการเพือ
แก้ ไขเปลียนแปลงสัญญานีให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ นนั ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญานี
หรื อตามทีสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสังตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์

(4)

แก้ ไขความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างทรัสตีกบั กองทรัสต์หรื อการขาดความเป็ นอิสระ
ของทรัสตีให้ สินไป หากไม่สามารถแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วัน หรื อ
ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ให้ ทรัสตีลาออก และดําเนินการเพือให้
มีทรัสตีรายใหม่ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 18.4.3 แห่งสัญญาฉบับนี รวมทังกฎหมายที
เกียวข้ อง
อนึง การพิจารณาว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีหรื อไม่นนั ให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 18.6.1 แห่งสัญญานี

ความรับผิด
18.2.11 ความรับผิดของทรัสตี
(1)

ในกรณีทีทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญานีหรื อพระราชบัญญัติท
รัสต์ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์
ในกรณีทีมีความจําเป็ นและมีเหตุผลอันสมควรเพือประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ก่อนทีจะจัดการกองทรัสต์เป็ นอย่างอืนให้ ต่างไปจากที
กําหนดไว้ ในสัญญานีได้ และหากทรัสตีได้ จัดการตามทีได้ รับความเห็นชอบนันด้ วยความ
สุจริ ตและเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์แล้ ว ทรัสตีไม่จําต้ องรับผิดตามทีกําหนดในข้ อ
นี

(2)

ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใด ๆ จากการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หากทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที
ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้ วยความชํานาญ โดยปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และเป็ นไปตาม
สัญญานี ตลอดจนกฎหมายทีเกี ยวข้ อง มติของผู้ถือหน่วยทรั สต์ และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้
เพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)
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ในการนี แม้ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์
ตามวรรคหนึง ให้ ทรั ส ตียังมีหน้ าทีดําเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ทีก่อให้ เกิ ดความเสียหายแก่
กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความ
เสียหายตามความเป็ นจริ ง
(3)

ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึนแก่
กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อบุคคลใดๆ จากการกระทํา หรื อการงดเว้ นกระทําการใด
ๆ ของผู้จดั การกองทรัสต์ หากว่าทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีโดยสุจริ ต และได้ ใช้ ความระมัดระวัง
ตามสมควรในการกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์เพือให้
เป็ นไปตามสัญญานี และพระราชบัญญัติทรัสต์ตลอดจนประกาศทีเกียวข้ องแล้ ว
ในกรณีเช่นว่า ให้ กองทรัสต์โดยทรัสตีมีสิทธิ เรี ยกร้ องโดยตรงต่อผู้จัดการกองทรัสต์เพือให้
ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ ช ดเชยเยี ย วยาความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นให้ แก่ ก องทรั ส ต์ หรื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ตามความเป็ นจริ ง

18.2.12 การจํากัดความรับผิดของทรัสตี
(1)

ภายใต้ บงั คับแห่งสัญญานีและพระราชบัญญัติทรัสต์ ความรับผิดต่อบุคคลใดตามสัญญา
ซึงทรัสตีได้ กระทําในฐานะทรัสตีของกองทรัสต์ รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลใดอันเกิดจาก
หรื อทีเกี ยวกับทรั พย์ สินใดๆ ของกองทรั สต์ ให้ มีจํานวนจํ ากัด โดยทรั สตีจะต้ องรั บผิดต่อ
บุคคลภายนอกดังกล่าวไม่เกินจํานวนเงินชดใช้ ค่าเสียหายทีทรัสตีจะได้ รับตามข้ อ 18.2.5
แห่งสัญญานี ทังนี ในกรณีทีทรัสตีไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีพระราชบัญญัติทรัสต์กําหนดไว้ โดย
เจตนา โดยไม่สจุ ริ ต หรื อโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง กรณีเช่นว่านี ทรัสตีจะมีข้อยกเว้ น
ความรับผิดมิได้

(2)

ทรั ส ตีไ ม่ต้อ งรั บผิ ดต่อ ผู้ถื อหน่วยทรั สต์ หากการกระทําหรื อ งดเว้ น การกระทํ าของทรั ส ตี
(แล้ วแต่กรณี) เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อ คําสังศาล คํา
พิพากษาของศาล หรื อ คําสังอืนใดของหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะมีผลบังคับเป็ นกฎหมาย
หรื อไม่ นอกจากนี ทรัสตีไม่ต้องรับผิดในกรณีทีทรัสตีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาข้ อใด
ข้ อหนึงตามสัญญานีได้ เนืองจากเหตุสดุ วิสยั หรื อเหตุทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเหตุตามทีกําหนดไว้ ใน (4) ของข้ อนี

(3)

ในการโอนหน่วยทรัสต์ ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้ องแท้ จริ งของ
ลายมือชือ หรื อ ตราประทับ ทีปรากฏในใบทรัสต์ หรื อในการสลักหลังใบทรัสต์ หรื อในตรา
สารการโอนหน่วยทรัสต์ หรื อตราสารใด ๆ ซึงแสดงกรรมสิทธิzในหน่วยทรัสต์ โดยทรัสตีมิต้อง
รับผิด หากมีการปลอมแปลงลายมือชือ หรื อ ตราประทับ รวมถึงในกรณีทีผู้ลงลายมือชือไม่มี
อํานาจลงนาม อย่างไรก็ตาม ทรัสตีอาจ เรี ยกให้ มีการพิสจู น์ความแท้ จริ งของลายมือชือของผู้
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ถือหน่วยทรัสต์ในเอกสารหรื อตราสารตามสัญญานีซึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องลงลายมือชื อ
หากมีเหตุผลให้ สงสัยถึงความถูกต้ องแท้ จริ งของลายมือชือเช่นว่านัน

18.3

(4)

ทรัสตีไม่ต้องรับผิดชอบต่อกองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในความสูญเสียหรื อความเสียหาย
ทีเกิดขึนเนืองจากสาเหตุทีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทรัสตี หรื อพนักงานของทรัสตี ซึง
รวมถึ ง แต่ไ ม่จํ า กัด เพี ย ง การที ทรั พ ย์ สิน ถูก โอนเป็ นของรั ฐ การเวนคื น อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
กฎเกณฑ์เกียวกับการปริ วตั รเงินตรา สงคราม การก่อการร้ าย การจลาจล การปฏิวตั ิ การก่อ
ความไม่สงบ การประท้ วง เหตุสดุ วิสยั การขัดข้ องของเครื องมือ หรื อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึง
อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ ทรัสตี หรื อ เหตุอืนใดทีทรัสตีไม่สามารถควบคุมได้

(5)

ทรั ส ตี ไ ม่จํ า ต้ อ งกระทํ า การใด ๆ ที จะเป็ นเหตุใ ห้ ท รั ส ตี ต้ องใช้ เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิน ส่ว นตัว
ของทรัสตี (ทรัพย์สนิ ทีไม่ใช่ทรัพย์สนิ ในกองทรัสต์) หรื อก่อให้ เกิดความรับผิดทางการเงินอืน
ใดๆ ในการปฏิบตั ิหน้ าทีหรื อใช้ สทิ ธิตามสัญญานีของทรัสตี

การชดใช้ ความเสียหายให้ แก่ทรัสตี
18.3.1 ให้ ท รั ส ตี มี สิท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ชดใช้ ค วามเสีย หาย รวมทังค่า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า ใช้ จ่ า ยในการว่ า จ้ า ง
ทนายความ หรื อทีปรึ กษากฎหมายซึงทรัสตีได้ ว่าจ้ างตามทีสมควรแก่กรณี เมือพิจารณาถึงความรู้
ความสามารถของทนายความ หรื อทีปรึ กษากฎหมายดังกล่าว ทังนี เงิ นชดใช้ ตามข้ อนีให้ รวมถึง
ค่าใช้ จ่ายในการทวงถาม การดําเนินคดี และการบังคับคดี ในจํานวนทีสมเหตุสมผลและเหมาะสม
และในจํ านวนทีได้ จ่ายไปตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนการรับผิดชดใช้ จากทรัพย์ สินของกองทรัสต์
สําหรับความรับผิดใดๆ อันทรัสตีได้ ก่อให้ เกิดขึน อันเป็ นผลมาจากการทีทรัสตีได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีและใช้
อํา นาจของทรั สตี อ ย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสม ตามสัญ ญานี และตามพระราชบัญ ญัติ ท รั ส ต์ ต ลอดจน
กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้ อง ในจํานวนทีไม่เกินมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์
18.3.2 ภายใต้ บงั คับแห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เงินชดใช้ ความเสียหายและการรับผิดชดใช้ ตามข้ อ 18.3.1 นี
ให้ รวมถึงความรับผิดอันเป็ นผลมาจากการกระทํา หรื อการงดเว้ นการกระทําใด ๆ ของผู้ทีทรัสตีได้ มอบ
อํานาจ หรื อตัวแทนซึงได้ รับการแต่งตังจากทรัสตีด้วย18.3.3 เงินชดใช้ ความเสียหายตามข้ อ 18.3.1 นี

18.4

(1)

เป็ นเงินทีทรัสตีพึงได้ รับเพิมเติมจากเงินชดใช้ ความเสียหายอืนใด ทีทรัสตีมีสิทธิ ได้ รับตาม
กฎหมาย

(2)

ยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไปภายหลังทีทรัสตีพ้นจากตําแหน่งหรื อถูกถอดถอนจากตําแหน่งการ
เป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

การแต่งตังและเปลียนแปลงทรัสตี
18.4.1 การแต่งตังทรัสตี
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เมือมีเหตุให้ ต้องเปลียนแปลงทรัสตี การแต่งตังทรัสตีรายใหม่ให้ กระทําได้ โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่าสาม
ในสี (3/4) ของทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เท่านัน
18.4.2 เงือนไขและวิธีการเปลียนแปลงทรัสตี
(1)

(2)

เหตุในการเปลียนแปลงทรัสตี
(ก)

ทรัสตีลาออกจากการเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์

(ข)

ทรัสตีถกู พิทกั ษ์ ทรัพย์ หรื อสินสภาพนิติบคุ คล

(ค)

ทรัสตีเลิกกิจการและเข้ าสูก่ ระบวนการชําระบัญชี

(ง)

ทรั ส ตี ห ยุด ประกอบกิ จ การไม่ ว่ า โดยสมัค รใจหรื อ ตามคํ า สังของหน่ ว ยงานที
เกียวข้ องให้ พกั การประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีเป็ นการชัวคราวหรื อสังเพิกถอนการ
อนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี

(จ)

ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เปลียนแปลงหรื อถอดถอนทรัสตี เมือปรากฏว่าทรัสตีมิได้
จัดการกองทรัสต์ตามหน้ าทีทีกําหนดไว้ ในสัญญานี หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อ
กระทําการ หรื องดเว้ นกระทําการอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อ
กฎหมายอืนใดซึงมิใช่ความผิดลหุโทษ และทรัสตีไม่อาจเยียวยาแก้ ไขให้ สินไปได้
ภายในระยะเวลาเก้ าสิบ (90) วัน นับแต่วนั ทีผู้จดั การกองทรัสต์แจ้ งให้ ทรัสตีทราบ
ถึงเหตุดงั กล่าว

(ฉ)

เมื อปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ทรั ส ตี มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ กับ กองทรั ส ต์
หรื อทรัสตีขาดความเป็ นอิสระซึงไม่อาจแก้ ไขให้ สินไปได้ ภายในระยะเวลาเก้ าสิบ
(90) วัน และทรัสตีไม่ลาออกจากการเป็ นทรัสตี

วิธีการเปลียนแปลงทรัสตี
(ก)

ในกรณีทรัสตีลาออกจากการทําหน้ าทีตามทีกําหนดไว้ ใน (1) (ก) ของข้ อนี ให้ มีการ
เปลียนแปลงทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 18.4.3 แห่งสัญญานี

(ข)

ในกรณีทีเกิดเหตุในการเปลียนแปลงทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ใน (1) (ข) และ (ค) ของ
ข้ อนี ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์มีหนังสือแจ้ งไปยังผู้ชําระบัญชี เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์
ทรั พ ย์ หรื อ บุค คลอื นใดที มี อํ า นาจตามกฎหมายอื นในทํ า นองเดี ย วกับ บุค คล
ดัง กล่า ว แล้ ว แต่ ก รณี ดํ า เนิ น การเกี ยวกับ กองทรั ส ต์ เ ท่า ที จํ า เป็ นและสมควร
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(ค)

ในกรณีทีเกิดเหตุในการเปลียนแปลงทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ใน (1) (ง) ถึง (ฉ) ของ
ข้ อนี ให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าทีทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์ หรื อ
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การใช้ สิท ธิ ในกองทรั ส ต์ เ พื อมิ ให้ ก องทรั ส ต์ เ สีย หาย เสือมค่า หรื อไร้ ประโยชน์
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสทิ ธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์

(3)

(ง)

ในกรณีทีเกิดเหตุในการเปลียนแปลงทรัสตี ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์เรี ยกประชุมผู้ถือ
หน่ ว ยทรั ส ต์ โ ดยเร็ ว และเสนอชื อบุค คลที มี คุณ สมบัติ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต. เป็ นทรั สตีรายใหม่เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ พิจารณา
แต่งตัง ทังนี ไม่ตดั สิทธิทรัสตีรายเดิม หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีจะเสนอชือบุคคลทีมี
คุณสมบัติและได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือเป็ นทรัสตีรายใหม่

(จ)

ในกรณีทีมีเหตุให้ ต้องเปลียนแปลงทรัสตี แต่มิอาจแต่งตังทรัสตีรายใหม่เพราะมี
เหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียร้ องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรัสตีราย
ใหม่ ถ้ ามิอาจแต่งตังได้ ให้ ศาลมีคําสังเลิกทรัสต์ ทังนี ให้ ศาลมีอํานาจแต่งตังบุคคล
ใดเข้ าจัดการกองทรัสต์ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติทรัสต์ โดยได้ รับค่าตอบแทน
ตามทีศาลกําหนดให้

ผลของการเปลียนแปลงทรัสตี
(ก)

การเปลียนแปลงทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี ไม่ได้ มีผลกระทบต่อการมีผลบังคับ
ใช้ ของสัญญานีและไม่มีผลกระทบต่อสถานะของกองทรัสต์ และไม่ได้ ทําให้ สญ
ั ญา
นีต้ องเลิกไป

(ข)

เมือมีการเปลียนแปลงทรัสตีตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี ทรัสตีรายเดิมต้ องดําเนินการ
ตามที จํ า เป็ นเพื อให้ ทรั ส ตี ร ายใหม่ มี สิ ท ธิ โ ดยสมบู ร ณ์ เ หนื อ กองทรั ส ต์ และ
เพือให้ ทรั สตีรายใหม่ทราบเกี ยวกับการจัดการกองทรั สต์ทีผ่านมาและทีต้ องทํา
ต่อ ไป ตลอดจนส่ง มอบเอกสารหลัก ฐาน และข้ อ มูล ที เกี ยวข้ องกับ การจัด การ
กองทรั สต์ เพื อให้ ท รั สตี รายใหม่สามารถทํ าหน้ า ทีต่อไปได้ ทังนี ในการส่ง มอบ
ดังกล่าว ให้ ทรั สตีรายเดิ มลงลายมือ ชื อในหนัง สือเพือรั บ รองความถูกต้ อ งและ
ครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ทรัสตีรายใหม่และมอบหนังสือดังกล่าวให้ ทรัสตีราย
ใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ ทรัสตีรายเดิมดําเนินการตามวรรคหนึงให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบ (30) วันนับ
แต่วนั ทีทรัสตีรายใหม่เข้ าปฏิบตั ิหน้ าที

(ค)

เมือทรั สตีร ายใหม่เข้ า ทําหน้ าทีแทนทรั สตีรายเดิมและมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ เหนื อ
กองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ใน (3) (ข) ของข้ อนี ให้ ทรัสตีรายใหม่ต้องผูกพันตามสิทธิ
และหน้ าทีของคูส่ ญ
ั ญาทีกําหนดไว้ ในสัญญานีทุกประการ รวมทังเข้ าสวมสิทธิเป็ น
คู่ความในคดีหรื อเป็ นฝ่ ายทีต้ องผูกพันตามคําพิพากษา ทังนี ทรัสตีรายใหม่มิได้
รับมาซึงความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทําของทรัสตีรายเดิม
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นอกจากนี ทรั สตี ร ายใหม่มี หน้ าที แก้ ไ ขเพิมเติ มสัญญานี และต้ อ งแจ้ ง เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้ บคุ คลภายนอกทีตนทราบว่าเป็ นคู่สญ
ั ญากับทรัสตีรายเดิมว่า ตน
ได้ เข้ าสวมสิทธิและหน้ าทีแทนทรัสตีรายเดิมแล้ ว
18.4.3 การลาออกของทรัสตี
(1)

หากทรัสตีประสงค์ทีจะลาออก ให้ ทรัสตีต้องแจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์
และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน ในกรณีดงั กล่าว การพ้ นจาก
ตําแหน่งของทรัสตีให้ มีผลเมือทรัสตีรายใหม่เข้ าทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์
โดยให้ ทรัสตีรายเดิมทําหน้ าทีทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิ โดยสมบูรณ์ เหนือ
กองทรัสต์

(2)

เมือปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าทรัสตีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์หรื อทรัสตีขาด
ความเป็ นอิสระ ซึงไม่อาจแก้ ไขให้ แล้ วเสร็ จภายในเก้ าสิบ (90) วัน ทรัสตีจะลาออกจากการ
เป็ นทรัสตี โดยแจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์และผู้จดั การกองทรัสต์ทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึง (1) เดือน
หากทรั ส ตี ป ระสงค์ ที จะลาออก ให้ แ จ้ ง การลาออกเป็ นหนัง สือ ให้ ผ้ ูถื อ หน่ว ยทรั ส ต์ และ
ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบ พร้ อมทังเสนอผู้ทีจะทําหน้ าทีเป็ นทรัสตีรายใหม่ให้ ทีประชุมผู้ถือ
หน่วยทรัสต์พิจารณาลงมติเห็นชอบเพือแต่งตังทรัสตีรายใหม่และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทังนี ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ถู ือ
หน่วยทรัสต์ ในการนี ให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์หรื อผู้จดั การกองทรัสต์มีสิทธิเสนอรายชือบุคคลทีมี
คุณสมบัติและได้ รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือให้ ทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณา
คัดเลือกและแต่งตังเป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ด้วย และให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ใช้ ความ
พยายามอย่ า งเต็ ม ที ในการแต่ ง ตังบุค คลใหม่ (ซึ งมี คุณ สมบัติ แ ละได้ รั บ อนุญ าตจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์แทนทีทรัสตีรายเดิม ในการนี ให้ ทรัสตี
และผู้จัดการกองทรั สต์ หารื อ ร่ วมกันโดยสุจริ ตเพือกํ าหนดบุคคลผู้มี คุณสมบัติ และได้ รั บ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือพิจารณาแต่งตัง
เป็ นทรัสตีรายใหม่ของกองทรัสต์ โดยทรัสตีรายใหม่นีจะต้ องเข้ าทําสัญญาเพิมเติมสัญญานี
กับทรัสตีรายเดิมและผู้จดั การกองทรัสต์
หากพ้ นกํ าหนดระยะเวลาสาม (3) เดือนนับแต่วนั ทีผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับหนังสือแจ้ งการ
ลาออกจากทรัสตีรายเดิมแล้ ว และผู้จดั การกองทรัสต์ยงั ไม่สามารถแต่งตังทรัสตีรายใหม่ได้
ให้ ทรัสตีมีสทิ ธิแต่งตังบุคคลทีทรัสตีคดั เลือก (โดยต้ องเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติและได้ รับอนุญาต
จากสํานักงาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นทรัสตีรายใหม่
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18.5

การถอดถอนทรัสตี
ผู้ถือหน่วยทรั สต์ โดยอาศัยมติไม่น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ อ 16 แห่งสัญญานี อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมือปรากฏว่าทรัสตีมิได้
จัดการกองทรัสต์ตามหน้ าทีทีกําหนดไว้ ในสัญญานีหรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อกระทําการ หรื องดเว้ นกระทํา
การ อันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติทรัสต์ หรื อกฎหมายอืนใดซึงมิใช่ความผิดลหุโทษ

18.6

ความเป็ นอิสระของทรัสตีและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของทรัสตี
ทรัสตีต้องปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระ รวมทังไม่กระทําการใดทีเป็ น
การขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของกองทรัสต์
18.6.1 ในกรณีดงั ต่อไปนี ให้ ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์มิได้
(1)

(2)

มีความเกียวข้ องกับผู้จดั การกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี
(ก)

เป็ นผู้ถือหุ้นในผู้จัดการกองทรั สต์ เกิ นร้ อยละห้ า (5) ของจํ านวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของผู้จดั การกองทรัสต์ดงั กล่าว

(ข)

มีผ้ ูจดั การกองทรัสต์เป็ นผู้ถือหุ้นในทรัสตี เกินร้ อยละห้ า (5) ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของทรัสตีดงั กล่าว

(ค)

มี ผ้ ู ถื อ หุ้น รายใหญ่ ใ นทรั ส ตี เ ป็ นบุ ค คลเดี ย วกั บ ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ใ นผู้จั ด การ
กองทรัสต์

(ง)

มีกรรมการหรื อผู้บริ หารของทรั สตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผู้บริ หารของ
ผู้จดั การกองทรัสต์

(จ)

มีความเกียวข้ องไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะ
ทํานองเดียวกับ (ก) (ข) (ค) และ (ง) ข้ างต้ น หรื อในลักษณะอืนอย่างมีนยั สําคัญใน
ประการทีอาจเป็ นเหตุให้ ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที

เป็ นหรื อมีความเกียวข้ องกับผู้ทีจะจําหน่าย โอน ให้ เช่า หรื อให้ สิทธิ ในอสังหาริ มทรัพย์แก่
กองทรัสต์ในลักษณะทีทําให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีในส่วนทีเกียวข้ องกับอสังหาริ มทรัพย์
หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างอิสระ
หากปรากฏข้ อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่า ทรัสตีขาดความ
เป็ นอิสระตามข้ อนี ให้ ทรัสตีแจ้ งกรณีดงั กล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้ อมทังแสดงมาตรการที
สมเหตุสมผลและน่าเชือถือว่าจะทําให้ ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระภายใน
สิบห้ า (15) วัน นับแต่วนั ทีปรากฏข้ อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ ดําเนินการตามมาตรการทีแสดง
ไว้ นนั เว้ นแต่สาํ นักงาน ก.ล.ต. จะมีคําสังเป็ นอย่างอืน
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18.6.2 ทรัสตีจะกระทําการใดทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ หรื ออาจทําให้ ทรัสตีขาดความเป็ น
อิสระมิได้ เว้ นแต่เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1)

เป็ นธุรกรรมทีมีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของธุรกรรมดังกล่าว

(2)

ในกรณีทีเป็ นการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้ งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้ องมีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีเกี ยวข้ องให้ ผ้ ูถือหน่วยทรั สต์ ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ ว โดยบุคคลดังกล่าวไม่
คัดค้ านหรื อคัดค้ านในจํานวนทีน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ตามข้ อ 13 แห่งสัญญานี และประกาศ
สร. 27/2557

18.6.3 ในกรณีทีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึน ทรัสตีต้องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์
ได้ รับ การปฏิบัติ ทีเป็ นธรรมและเหมาะสม โดยการป้องกันความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ระหว่า ง
กองทรัสต์กบั ทรัสตีให้ รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี
(1)

ทรัสตีต้องไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ และหากมี
กรณีทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีกลไกทีจะทําให้
เชือมันได้ วา่ การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์และผู้
ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

กองทรัสต์จะไม่เข้ าทํารายการใดทีอาจส่งผลให้ ทรัสตีไม่สามารถทําหน้ าทีได้ อย่างเป็ นอิสระ
เช่น การซืออสังหาริ มทรัพย์จากบุคคลทีเกียวโยงกันกับทรัสตีซงอาจทํ
ึ
าให้ ทรัสตีไม่สามารถให้
ความเห็นเกี ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (การทํา Due Diligence) ของผู้จัดการ
กองทรัสต์ได้ อย่างเป็ นอิสระ เป็ นต้ น

ผู้จัดการกองทรัสต์
19.1

การแต่งตังและค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
การแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
บริ ษัทฯ ตกลงเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีขอบเขต อํานาจ หน้ าทีและความรับผิดชอบตามทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญานีและกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ทีเกี ยวข้ อง สัญญาแต่งตังผู้จัดการ
กองทรัสต์ และข้ อตกลงอืนระหว่างผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตี (ถ้ ามี)
ค่าตอบแทนผู้จดั การกองทรัสต์
ผู้จัดการกองทรัสต์ จะได้ รับค่าตอบแทนการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญานี โดยอัตรา
ค่าตอบแทน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ให้
เป็ นไปตามสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
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19.2

สิทธิ หน้ าที และความรับผิดของผู้จดั การกองทรัสต์
สิทธิ
19.2.1 ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทําได้ เฉพาะ
กรณีทีเป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชีเพือการดําเนินงานประจําวัน (Petty Cash) ภายใต้ วงเงินตามทีได้ รับ
การอนุมัติจ ากทรั ส ตี และให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ จัดทํ าและจัด ส่งรายงานการเบิก จ่า ยให้ แก่ ทรั ส ตี
เพือให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลาทีสมควร
19.2.2 ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถแต่งตังทีปรึกษาทัวไป ทีปรึกษาเฉพาะทางหรื อผู้เชียวชาญในด้ านต่างๆ เช่น
ทีปรึกษากฏหมายทัวไป ทีปรึกษากฎหมายเฉพาะด้ าน ทีปรึ กษาทางการเงิน เพือให้ คําแนะนํา และให้
ความเห็น ทางกฎหมายทัวไป กฎหมายเฉพาะด้ าน การเงิน การจัดทําเอกสาร สัญญา หนังสือทวงถาม
หนังสือเผยแพร่ขา่ วไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ รายงานการประชุม หรื อ เรื องอืนใดทีจําเป็ นและเกียวข้ องใน
การดําเนินงานหรื อบริ หารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ของกองทรัสต์
19.2.3 ผู้จดั การกองทรัสต์สามารถใช้ พืนทีในทรัพย์สินหลักเป็ นทีตังของสํานักงานของผู้จดั การกองทรัสต์และ
เป็ นสถานทีประชุมต่างๆ ในกิจการของผู้จดั การกองทรัสต์ทงกิ
ั จการทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์และกิจการ
ส่วนตัวของผู้จดั การกองทรัสต์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ สถานที ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้ จ่ายใดๆ ให้ แก่
กองทรัสต์
หน้ าที
19.2.2 ผู้จัดการกองทรั สต์ มีขอบเขตอํานาจหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ ตามทีระบุไว้ ในสัญญานี สัญญา
แต่งตังผู้จัดการกองทรั ส ต์ หรื อตามทีกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศของสํานัก งาน ก.ล.ต. ที
เกียวข้ อง
19.2.3 ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี
(1)

ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิหน้ าทีโดยใช้ ความรู้ ความสามารถเยียงผู้ประกอบวิชาชีพ ด้ วย
ความรั บ ผิด ชอบ ด้ วยความระมัด ระวัง และความซื อสัตย์ สุจริ ต โดยต้ อ งปฏิบัติ ต่อ ผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทังต้ อง
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้ อง สัญญานี วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรัสต์ และ
มติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผ้ ลู งทุน/
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ (ถ้ ามี)

(2)

มีเงินทุนทีเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจในการปฏิบตั ิหน้ าทีตามสัญญานีและความรับผิดชอบ
อันอาจเกิดขึนจากการปฏิบตั ิหน้ าทีในฐานะผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างต่อเนือง
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(3)

เปิ ดเผย ให้ ค วามเห็ น หรื อ ให้ ข้ อ มูล ที มี ค วามสํา คัญ และเกี ยวข้ อ งอย่า งเพี ย งพอในการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน โดยข้ อมูลดังกล่าวต้ องสือสารได้ อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และไม่
ทําให้ สาํ คัญผิด

(4)

ไม่นําข้ อมูลจากการปฏิบตั ิหน้ าทีผู้จัดการกองทรัสต์ไปใช้ ประโยชน์ อย่างไม่เหมาะสมเพือ
ตนเอง หรื อทําให้ เกิดความเสียหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์

(5)

ปฏิบตั ิงานด้ วยความระมัดระวังไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และในกรณีทีมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์เกิดขึน ต้ องดําเนินการให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้ลงทุนได้ รับการปฏิบตั ิทีเป็ น
ธรรมและเหมาะสม

(6)

ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้ องกับ
การดําเนินการของกองทรัสต์ ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที
กําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักทรัพย์ หรื อองค์กรทีเกียวข้ องกับธุรกิจหลักทรัพย์
ทีสํานักงาน ก.ล.ต. ยอมรั บโดยอนุโลม และไม่สนับสนุน สังการ หรื อให้ ความร่ วมมือแก่
บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้ อกําหนดดังกล่าว

(7)

ให้ ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้ าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. ซึงรวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้ อมูลอืนที
ควรแจ้ งให้ ทราบ

19.2.4 เพือให้ การดูแลจัดการกองทรั สต์ ตามทีได้ รับมอบหมายจากทรั สตีให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องจัดให้ มีระบบงานทีมีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความ
รับผิดชอบได้ อย่างครบถ้ วน ตามทีกําหนดไว้ ในประกาศ สช. 29/2555 และแนวปฏิบตั ิของสํานักงาน
ก.ล.ต. ในการจัดการกองทุนและทรั สต์ ทีลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และทีจะได้ แก้ ไขเพิมเติม และ
ประกาศอืนทีเกียวข้ องตามที สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
19.2.5 ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื องดังต่อไปนี
(1)

การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเป็ นการดําเนินงานทางธุรกิจ ซึงรวมถึงการลงทุน การกู้ยืม
เงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้ าทําสัญญา และการดําเนินกิจการ
ต่างๆ เพือกองทรัสต์ ทังนี ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขเท่าทีสัญญานีได้ ระบุไว้

(2)

หน้ าทีการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้ อมูลตามมาตรา 56 และมาตรา
57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และข้ อมูลอืนตามทีกําหนดในสัญญานี

(3)

หน้ า ทีการจัด ให้ มี ก ารประกันภัย ความรั บ ผิ ดที อาจเกิ ดขึนจากการดํา เนิ นธุ ร กิ จ หรื อ การ
ปฏิบัติงานของตนในฐานะเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของตน ตลอดระยะเวลาทีได้ รับความเห็นชอบเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
ในวงเงินประกันภัยทีทรัสตีและผู้จดั การกองทรัสต์ตกลงร่วมกันว่าเพียงพอและเหมาะสม แต่
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ทังนี ไม่รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทีเกิดจากการทีผู้จัดการกองทรัสต์ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานของผู้จดั การกองทรัสต์มีเจตนากระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน
หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงจนเป็ นผลละเมิดต่อบุคคลภายนอกนัน
(4)

ในการทําธุรกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้ วย
(ก)

ดําเนินการเพือให้ มนใจได้
ั
วา่ การจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้ าทํา
สัญญาทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์ เพือกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้ องและมีผล
ใช้ บงั คับได้ ตามกฎหมาย

(ข)

ดําเนินการเพือให้ มันใจได้ ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ของกองทรัสต์ เป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยอย่างน้ อยต้ องมีการดําเนินการดังต่อไปนี
•

การประเมิ น ความพร้ อมของตนเองในการบริ หารการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรั พย์ นันๆ ก่อนรั บเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อก่อนลงทุน
เพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวเพือกองทรัสต์ แล้ วแต่กรณี

•

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน
(การทํา Due Diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความ
เสียงด้ านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจากการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ๆ พร้ อมทัง
จัดให้ มีแนวทางการบริ หารความเสียงด้ วย ทังนี ความเสียงดังกล่าว ให้
หมายความรวมถึ ง ความเสียงที เกี ยวข้ อ งกับ การพัฒ นาหรื อ ก่ อ สร้ าง
อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ ามี) เช่น ความเสียงทีอาจเกิดจากการก่อสร้ างล่าช้ า
และการไม่สามารถจัดหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้ น

(5)

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดในสัญญานี

(6)

ในกรณี ที มี ก ารแต่ง ตังที ปรึ ก ษาเพื อให้ คํ า ปรึ ก ษาหรื อ คํ า แนะนํ า เกี ยวกับ การลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี

(7)

(ก)

ดําเนินการให้ ทีปรึกษาแจ้ งการมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณา

(ข)

มิให้ ทีปรึ กษาผู้ทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องทีพิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมเข้ า
ร่วมพิจารณาในเรื องนัน

ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีจัดทําและจัดเก็บข้ อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการบริ หาร
จัด การ การควบคุม ภายใน และการเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี ยวกับกองทรั ส ต์ โดยเมือทรั ส ตี จ ะ
ตรวจสอบการจัดการในเรื องใด ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีให้ ความร่ วมมือและนําส่งข้ อมูล
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และเอกสารหลักฐาน รวมทังให้ เข้ าไปตรวจสอบในสถานทีตังของอสังหาริ มทรัพย์ตามทีทรัส
ตีร้องขอ เพือให้ ทรัสตีสามารถตรวจสอบให้ มนใจได้
ั
ว่า ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ได้ ปฏิบตั ิฝ่าฝื น
กฎหมาย หรื อข้ อกําหนดของสัญญานี หรื อไม่รักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์
(8)

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีจัดทําและจัดส่งข้ อมูลเอกสารต่างๆ เกียวกับการจัดโครงสร้ าง
รายได้ ของกองทรัสต์ วิธีการจัดหาและจัดเก็บรายได้ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ทีสามารถเรี ยกเก็บจาก
กองทรัสต์ สัญญาทีผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ทําในนามกองทรัสต์กบั บริ ษัทหรื อบุคคลต่างๆ ให้
แก่ทรัสตี นอกจากนี ผู้จดั การกองทรัสต์และทรัสตีต้องประสานงานและทําข้ อตกลงเกียวกับ
ลักษณะของข้ อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการทําธุรกรรม และรายงานต่าง ๆ รวมทัง
ความถีและระยะเวลาทีผู้จดั การกองทรัสต์ต้องนําส่งข้ อมูลและเอกสารดังกล่าวให้ แก่ทรัสตี
ทังนี เพือประโยชน์ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทรัสต์

(9)

ผู้จัดการกองทรั สต์ จะต้ องปฏิบัติ หน้ า ทีต่า งๆ ของผู้จัดการกองทรั สต์ ตามทีกํ า หนดไว้ ใ น
สัญญานี พระราชบัญญัติทรัสต์ และประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ อง ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์
ประสงค์จะมอบหมายให้ บคุ คลอืนเป็ นผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ (Property Manager) เพือ
บริ หารอสังหาริ มทรัพย์แทนตน ผู้จดั การกองทรัสต์มีหน้ าทีคัดเลือกผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์
ด้ ว ยความรอบคอบระมัด ระวัง เพื อให้ ได้ ผ้ ูบ ริ ห ารอสัง หาริ มทรั พย์ ทีมี คุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนควบคุมดูแล
และตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว เพือให้ การปฏิบตั ิหน้ าที
และความรั บผิดชอบเป็ นไปตามทีกํ าหนดในสัญญานี สัญญาแต่ง ตังผู้จัดการกองทรั ส ต์
สัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศต่าง ๆ ที
เกียวข้ อง
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ทีผู้จัดการกองทรัสต์คดั เลือกและแต่งตัง มีขอบเขตอํานาจ หน้ าที
และความรับผิดชอบตามทีกําหนดในสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ซึงเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดในแนวปฏิบตั ิในการจัดการกองทุนและทรัสต์ทีลงทุน
ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ และที จะได้ แ ก้ ไ ขเพิ มเติ ม โดยผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที เลือ กผู้รั บ
มอบหมายด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง รวมทังกํากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพีย งพอ ทังนี ขอบเขตอํานาจ หน้ าที และความรั บ ผิดชอบของผู้บ ริ ห ารอสัง หาริ มทรั พ ย์
จะต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี เป็ นอย่างน้ อย
(ก)

หน้ าทีในการบริ หารจัดการอสังหาริ มทรัพย์
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีหน้ าที บริ หารและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์
ของกองทรั สต์ อํ านวยความสะดวกให้ กับทรั ส ตี ผู้ป ระเมิ นมูลค่าทรั พ ย์ สินของ
กองทรั สต์ และผู้จัดการกองทรั สต์ ในเรื องทีเกี ยวข้ องกับ อสังหาริ ม ทรั พย์ ตามที
เกียวข้ องจําเป็ นและเหมาะสม ดําเนินการใดๆ ร่วมกับผู้จดั การกองทรัสต์เพือทําให้
กองทรัสต์ได้ มาซึงใบอนุญาต และ/หรื อ เอกสารอืนใดทีเกียวข้ องและจําเป็ นในการ
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จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ จัดส่งรายได้ นําส่งค่าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ องกับการดําเนินงานกองทรัสต์ รวมถึงบริ หารงานให้ เป็ นไปตามสัญญา
ต่างๆ ให้ ความช่วยเหลือให้ แก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ตามทีผู้จดั การกองทรัสต์ร้องขอ
อย่างสมเหตุสมผล ในกรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะขาย โอน ให้ เช่า โอน
สิทธิการเช่า หรื อจําหน่าย (ถ้ ามี) ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ซึงอสังหาริ มทรัพย์ให้ แก่บคุ คล
อืน ติดต่อ ประสานงาน ให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร ดําเนินการและ/หรื อประสานงานกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์ และให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ จู ดั การกองทรัสต์ ในการจัดการให้ ผ้ ู
เช่ า ของทรั พ ย์ สิน ของกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ บริ ก ารสาธารณูป โภคต่า งๆ ในโครงการ
ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นเพือให้ การบริ หารอสังหาริ มทรัพย์เป็ นไปตามแบบแสดง
รายการข้ อมูลและกฎหมายทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น
(ข)

การจัดทํารายงาน และเอกสารการจัดการ
ผู้บริ หารอสังหาริ มทรั พย์มีหน้ าทีจัดเตรี ยมเอกสารหลักฐานใดๆ รวมทังเอกสาร
หลัก ฐานทางการบัญ ชี ทีเกี ยวกับ หรื อ เกี ยวเนืองกับ กองทรั ส ต์ เพื อให้ ผ้ ูจัด การ
กองทรั สต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ทรั สตีห รื อบุค คลทีได้ รับมอบหมาย สามารถ
ตรวจสอบได้ ดําเนินการส่งมอบบรรดาเอกสารใดๆ ทีได้ รับการร้ องขอให้ แก่ผ้ จู ดั การ
กองทรัสต์ ผู้สอบบัญชี และ/หรื อ ทรัสตี (แล้ วแต่กรณี) ภายในสิบห้ า (15) วันทํา
การนับแต่วนั ทีได้ ทราบถึงหรื อควรทราบถึงการร้ องขอดังกล่าว เว้ นแต่จะมีเหตุอนั
สมควรหรื อคู่สญ
ั ญาตกลงเป็ นอย่างอืน รวมถึงจัดให้ มีรายงานต่าง ๆ ตามทีได้ รับ
มอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์ เพือจัดส่ง รายงาน และเอกสารทีเกียวข้ องให้
ผู้จัดการกองทรั สต์ ภายในระยะเวลาทีผู้จัดการกองทรัสต์ กําหนด ทังนี ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์จะจัดทํารายงานดังกล่าว

(ค)

ผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนตามทีปรากฏในเอกสารแนบ o

(จ)

บรรดาค่าใช้ จ่ายอันเกียวกับการบริ หารและจัดการอสังหาริ มทรัพย์ให้ เป็ นไปตามที
ปรากฏในเอกสารแนบ 6

(10)

ในกรณี ที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ป ระสงค์ จ ะให้ บุค คลอื นรั บ ดํ า เนิ น การในงานที อยู่ใ นความ
รั บ ผิ ด ชอบของตนนอกเหนื อ จาก (9) ของข้ อ นี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต้ อ งคัด เลื อ กผู้รั บ
ดําเนินการด้ วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของ
ผู้รับดําเนินการด้ วย ทังนี ข้ อกําหนดเกียวกับการมอบหมายงานต้ องไม่มีสาระทีขัดหรื อแย้ ง
กับประกาศ สช. 29/2555

(11)

ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ปล่อยเช่าอสังหาริ มทรัพย์ทงหมดของกองทรั
ั
สต์ให้ แก่ผ้ เู ช่าราย
เดี ย วโดยกองทรั ส ต์ ไ ด้ รั บ ค่า ตอบแทนทังหมดหรื อ บางส่ว นในรู ป ส่ว นแบ่ง กํ า ไร (Profit
Sharing) ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องมีระบบในการคัดเลือกและติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
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ของผู้เช่ารายเดียวนีในลักษณะเดียวกับการว่าจ้ างผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ข้างต้ นด้ วย ทังนี
เพือให้ มนใจได้
ั
ว่าผู้เช่ารายเดียวนีจะสามารถจ่ายค่าเช่าให้ แก่กองทรัสต์ได้ ครบถ้ วนตาม
เงือนไขของสัญญาเช่าและรายได้ ไม่รัวไหล อันอาจทําให้ กองทรัสต์ไม่ได้ รับผลตอบแทนอย่าง
เต็มทีตามทีกองทรัสต์พงึ ได้ รับ
ความรับผิด
19.2.6 ในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์บริ หารจัดการกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามทีกําหนดในสัญญานี สัญญาแต่งตัง
ผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึน
แก่กองทรัสต์ และต้ องรับผิดอย่างไม่มีข้อจํากัดความรับผิดในกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิหน้ าที
ทังนี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี อํ า นาจหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบหลัก ที เกี ยวข้ อ งกับ การดูแ ลจัด การ
กองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์
19.2.7 ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ ผู้จดั การกองทรัสต์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทีเกิดขึน
แก่กองทรัสต์หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรื อบุคคลใดๆ จากการปฏิบตั ิหน้ าทีของผู้จัดการกองทรัสต์ หาก
ผู้จดั การกองทรัสต์ได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังเยียงผู้มีวิชาชีพ รวมทังด้ วย
ความชํานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรมเพือประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์
และเป็ นไปตามสัญญานี ตลอดจนกฎหมายทีเกียวข้ อง และข้ อผูกพันทีได้ ให้ ไว้ เพิมเติมแก่ผ้ ลู งทุน (ถ้ า
มี)
ในการนี แม้ ผ้ ู จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ ต้ องรั บ ผิ ด ต่ อ ความเสี ย หายที เกิ ด ขึ นแก่ ก องทรั ส ต์ ห รื อ ผู้ ถื อ
หน่วยทรัสต์ ตามวรรคหนึง ผู้จัดการกองทรัสต์ยงั มีหน้ าทีดําเนินการเรี ยกร้ องต่อผู้ทีก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพือให้ กองทรัสต์ หรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ รับชดเชยความ
เสียหายตามความเป็ นจริ ง
19.3

การเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์
19.3.1 เหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์มีดงั ต่อไปนี
(‰)

ผู้จัดการกองทรั สต์ ลาออกตามหลักเกณฑ์ และวิธี การตามทีกํ าหนดไว้ ในข้ อ 19.3.3 แห่ง
สัญญานี

(j)

ผู้จดั การกองทรัสต์ถกู ถอดถอนจากการทําหน้ าทีเมือปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี
(ก)

เมือปรากฏว่าผู้จัดการกองทรัสต์มิได้ จัดการกองทรัสต์ตามหน้ าทีให้ ถูกต้ อง และ
ครบถ้ วนตามที กํ า หนดไว้ ในสั ญ ญานี สั ญ ญาแต่ ง ตั งผู้ จั ด การกองทรั ส ต์
พระราชบัญญัติทรัสต์หรื อประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อประกาศทีเกียวข้ อง
อืนใด และการไม่ปฏิบัติหน้ าทีนันทรั สตีเห็นว่าเป็ นการก่อให้ เกิ ดความเสียหาย
อย่างร้ ายแรงต่อกองทรัสต์ และ/หรื อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และไม่สามารถเยียวยาแก้ ไข
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ความเสียหายนันได้ ภายในระยะเวลาตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จัดการ
กองทรัสต์
(ข)

ปรากฏข้ อเท็ จ จริ ง ต่ อ ทรั ส ตี ว่ า ผู้ จั ด การกองทรั ส ต์ มี ล ัก ษณะไม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ตาม
ประกาศ สช. 29/2555 และไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อปฏิบตั ิ
ตามคําสังแต่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด

(ค)

ปรากฏข้ อเท็จจริ งว่าการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ของสํานักงาน
ก.ล.ต. สินสุดลง และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ได้ รับการต่ออายุการให้ ความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต.

(3)

สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ ความเห็นชอบเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ หรื อสังพักการ
ปฏิบัติห น้ าทีของผู้จัดการกองทรั สต์ เป็ นเวลาเกิ น กว่าเก้ าสิบ (90) วัน ตามประกาศ สช.
29/2555

(4)

ผู้จดั การกองทรัสต์สนสภาพนิ
ิ
ติบคุ คลหรื อชําระบัญชี หรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นคําสัง
พิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดหรื อไม่ก็ตาม

19.3.2 วิธีการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่
(1)

กรณีปรากฏเหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 19.3.1 (2) (ข)
หรื อ (ค) ให้ ทรัสตีเป็ นผู้มีอํานาจในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โดยไม่ต้องมีการขอมติผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์ตามข้ อ 16.8.2 (6) โดยในการดําเนินการแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่
ให้ ทรัสตีขอมติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วัน
นับแต่วนั ทีปรากฏเหตุตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 19.3.1 (2) (ข) หรื อ (ค) และแต่งตังบุคคลทีผู้ถือ
หน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ทีได้ รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอมติ
แล้ วแต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรัสตีดําเนินการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ทีดีทีสุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
กรณีปรากฏเหตุในการเปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ตามข้ อ 19.3.1 (2) (ก)ให้ ทรัสตีเป็ นผู้
มีอํานาจในการถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์โดยให้ ทรัสตีเรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือขอ
มติผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ และดําเนินการแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบ (60) วัน
นับ แต่วัน ที ปรากฏเหตุต ามข้ อ 19.3.1 (2) (ก) และแต่ง ตังบุคคลที ผู้ถือ หน่วยทรั ส ต์ มี ม ติ
เห็นชอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วนั ทีได้ รับมติ ทังนี ในกรณีทีขอมติเพือถอดถอนและ
แต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ ว แต่ไม่ได้ รับมติ ให้ ทรัสตีดําเนินการถอดถอนผู้จดั การ
กองทรัสต์รายเดิมและแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุด
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม
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การถอดถอนผู้จดั การกองทรัสต์ ให้ มีผลเมือทรัสตีบอกเลิกสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์
และทรัสตีไม่ต้องรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนกับผู้จัดการกองทรัสต์เพราะการถอด
ถอนผู้จัดการกองทรัสต์ โดยอาศัยเหตุตามสัญญานี และ/หรื อ ตามพระราชบัญญัติทรัสต์
ตลอดจนประกาศอืนๆ ทีเกียวข้ อง
(2)

ให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์ รายเดิมมีหน้ าทีดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ ทรั สตี หรื อผู้จัดการ
กองทรัสต์รายใหม่ แล้ วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนินการดังกล่าว
รวมถึงการลงลายมือชือในหนังสือเพือรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของสิงทีส่งมอบให้ ทรัสตี
หรื อผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ด้วย

19.3.3 การลาออกจากการเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์
หากผู้จดั การกองทรัสต์ประสงค์ทีจะลาออก ให้ แจ้ งการลาออกเป็ นหนังสือให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ โดยการ
เผยแพร่ ข่าวผ่านระบบเผยแพร่ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์และทรัสตีทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าหนึงร้ อย
ยีสิบ (120) วัน ก่อนวันทีกําหนดให้ การลาออกมีผลใช้ บงั คับ ทังนี ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ู
ถือหน่วยทรัสต์และต่อทรัสตี และในระหว่างทีการลาออกยังไม่มีผลใช้ บงั คับนัน ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
ให้ ค วามช่ วยเหลือ ตามสมควรแก่ ทรั สตี ในการแต่ง ตังบุค คลใหม่ (ซึงมี คุณ สมบัติ และได้ รั บความ
เห็น ชอบจากสํา นัก งาน ก.ล.ต.) ให้ เป็ นผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายใหม่ข องกองทรั ส ต์ แ ทนทีผู้จัด การ
กองทรัสต์รายเดิม โดยในระหว่างทีทรัสตียงั ไม่สามารถแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่ได้ นนั ให้
ผู้จัดการกองทรัสต์รายเดิมทําหน้ าทีต่อไปจนกว่าผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่จะสามารถเข้ าปฏิบัติ
หน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้ อย่างสมบูรณ์ตามสัญญานี
19.3.4 การดําเนินการกรณีทีผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้
ไม่วา่ กรณีใดๆ หากผู้จดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ตามความ
จําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง หรื อจํากัดมิให้ เกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้ บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์แทนในระหว่างนีได้
ทังนี ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้ อ 18.2.9 (8) แห่งสัญญานี
19.3.5 หน้ าทีของผู้จดั การกองทรัสต์ภายหลังสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์สนสุ
ิ ดลง
เพือประโยชน์แห่งสัญญาข้ อนี ถ้ อยคําต่างๆ ดังต่อไปนี ให้ มีความหมายตามทีระบุไว้ ในข้ อนี เว้ นแต่
สัญญาจะได้ กําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
"ข้ อมูลทีเป็ นความลับ" หมายความว่า บรรดาข้ อมูลทีมีบคุ คลใดบุคคลหนึงเป็ นเจ้ าของและเป็ นข้ อมูลที
เป็ นความลับ และข้ อมูลของกองทรัสต์ และ/หรื อของลูกค้ าปั จจุบนั ของกองทรัสต์ หรื อข้ อมูลซึงโดย
ลักษณะของข้ อมูลนันควรถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลทีเป็ นความลับ ซึงรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) ข้ อความที
เป็ นความลับนัน ๆ ความลับทางการค้ า ความรู้ แห่งวิธีการ (know-how) กลยุทธ์ แนวความคิด การ
ดําเนินงาน ข้ อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รายชือลูกค้ า แผนงาน โอกาสทางการตลาดและ
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การดําเนินการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทีได้ รับโดยทางวาจา ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทีบันทึก
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในรูปแบบอืน
"การชักชวน (Solicitation)" หมายความว่า การกระทําใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ไม่ว่าใน
นามของผู้จัดการกองทรั สต์ ทีลาออกเอง หรื อ ผู้จัดการกองทรั สต์ ในกรณี ทีสัญญาแต่งตังผู้จัดการ
กองทรัสต์สนสุ
ิ ดลง หรื อในนามของบุคคลอืน และไม่ว่าเพือประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์ทีลาออก
เองหรื อของผู้จดั การกองทรัสต์ในกรณีทีสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์สินสุดลง หรื อเพือประโยชน์
ของบุคคลอืน (ไม่วา่ ในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน ทีปรึกษา ตัวแทน หรื อ ฐานะอืนใด) ซึงเป็ นการ
ชักชวน จูงใจ โฆษณา หรื อ พยายามจะชักชวน จูงใจ หรื อ โฆษณา หรื อ การกระทําอืนใดๆ ทีเป็ นการ
นําเสนอข้ อมูลทีมีผลทางธุรกิจ
"ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ" หมายความว่า การทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม คําประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน
รวมถึงพฤติการณ์ อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ูจัดการกองทรัสต์หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ อง
ปฏิบตั ิต่ออีกฝ่ ายหนึง เมือธุรกรรมหรื อการทํารายการดังกล่าวคิดคํานวณเป็ นมูลค่าได้ ตงแต่
ั ร้อยละ
สาม (y) ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิของผู้จดั การกองทรัสต์หรื อตังแต่ยีสิบล้ าน (20,000,000) บาท ขึน
ไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี การคํานวณขนาดของธุรกรรมหรื อรายการดังกล่าวให้ เป็ นไปตาม
วิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาขนาดของธุรกรรมหรื อรายการดังกล่าว ให้ นบั รวมขนาดของธุรกรรมหรื อรายการทีเกิดขึน
ในระหว่างหก (6) เดือนก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลกลุม่ เดียวกัน
"ลูกค้ าปั จจุบนั " หมายความว่า บุคคลใด ๆ ทีเป็ นผู้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์ในเวลาทีสัญญา
แต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์สนสุ
ิ ดลง
สัญญาแต่ง ตังผู้จัด การกองทรั ส ต์ สินสุด ลงไม่ว่าด้ วยเหตุใดๆ ให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ ยัง คงมีห น้ า ที
ดังต่อไปนี
(1)

ส่งมอบงาน ระบบงาน รายชือลูกค้ า บัญชี เอกสาร และข้ อมูลใดๆ ทีเกี ยวกับการปฏิบัติ
หน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลความลับทางการค้ าหรื อไม่ก็ตามให้ แก่ทรัสตี
และ/หรื อ ผู้จัดการกองทรั สต์รายใหม่ ตลอดจนดําเนินการใดๆ ตามทีทรั สตีร้องขอตาม
สมควรเพือให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถเข้ าปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทรัสต์ได้
อย่างต่อเนืองเพือประโยชน์สงู สุดของกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม

(2)

ไม่ดําเนินการหรื อประกอบธุรกิจทีมีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับ หรื อทีมีลกั ษณะเป็ นการ
แข่งขันกันกับธุรกิจของกองทรัสต์เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับแต่วนั ทีสัญญาแต่งตังผู้จดั การ
กองทรัสต์สินสุดลง หน้ าทีในข้ อนีให้ รวมถึงการห้ ามการชักชวน ติดต่อ หรื อดําเนินการใด ๆ
โดยมีวัตถุประสงค์ หรื อเป็ นผลให้ ผ้ ูจัดการกองทรั สต์ ซึงสัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรั สต์
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สินสุดลง มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ กับลูกค้ าปั จจุบัน ของกองทรั สต์ ในลักษณะทีเป็ นการ
แข่งขันกับธุรกิ จของกองทรัสต์และมีลกั ษณะทรัพย์สินทีเป็ นประเภทเดียวกันกับทรั พย์สิน
หลักของกองทรัสต์ ทังนี ไม่ห้ามลูกค้ าปั จจุบันทีประสงค์ จะมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับ
ผู้จดั การกองทรัสต์เอง ในกรณีมีข้อสงสัย ให้ ทรัสตีมีสิทธิร้องขอให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์แสดง
หลักฐานเพือพิสจู น์เจตนาดังกล่าวของลูกค้ าปั จจุบนั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
(3)

เว้ นแต่เ ป็ นกรณี ทีได้ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญญาฉบับนี หรื อ จะได้ รั บอนุญาตเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
จากทรั สตี หรื อเป็ นกรณี ทีต้ องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ ประกาศสํานักงาน
ก.ล.ต. หรื อกฎหมายอืนใด หรื อกฎ หรื อระเบียบ หรื อคําสังใด ๆ ทีออกด้ วยอํานาจหน้ าทีโดย
ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อกรณีทีต้ องปฏิบตั ิตามคําสังของหน่วยงานราชการใดๆ ทีเกียวข้ อง
ผู้จัดการกองทรั สต์ตกลงทีจะเก็บรักษาข้ อมูลทีเป็ นความลับของกองทรัสต์ โดยไม่เผยแพร่
ข้ อ มูล แบบร่ า ง บัญ ชี ร ายชื อลูก ค้ า และเอกสารอื นใดที มี ส าระสํา คัญ เป็ นข้ อ มูล ที เป็ น
ความลับของกองทรัสต์ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากทรัสตีเสียก่อน เป็ นระยะเวลาสอง (2) ปี นับแต่วนั ทีสัญญาแต่งตังผู้จัดการกองทรัสต์
สินสุดลง

(4)

ดําเนินการอืนใดตามสมควรเพือให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ อย่าง
ต่อเนืองตามสัญญานี
เพือประโยชน์ในการตีความกรณีมีข้อสงสัย ข้ อสัญญานีไม่ใช้ บงั คับกับบริ ษัท ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทในเครื อเดียวกันกับผู้จดั การกองทรัสต์

19.4

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของผู้จดั การกองทรัสต์
การปฏิ บัติ ห น้ า ที ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ต ามสัญ ญานี ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มี ห น้ า ที ใช้ ความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการดําเนินการเพือป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กบั ผู้จดั การกองทรัสต์
โดยให้ ดําเนินการดังต่อไปนี
19.4.1 ผู้จดั การกองทรัสต์ต้องไม่มีผลประโยชน์อืนทีอาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์ และ
หากมีกรณีทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต้องสามารถแสดงได้ ว่ามีมาตรการหรื อกลไก
ทีสามารถรองรั บ ให้ ก ารจัดการกองทรั ส ต์ ดํ าเนิ น ไปในลัก ษณะที เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ย บ
กองทรัสต์ และเป็ นไปตามประกาศ สช. 29/2555 และประกาศ กร. 14/2555
19.4.2 ในกรณี ที ผู้จัด การกองทรั ส ต์ มีก ารจัด การกองทรั ส ต์ อื นอยู่ด้ ว ย ทรั พ ย์ สิน หลักของกองทรั ส ต์ ที ขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้ องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อืนนัน เว้ นแต่
กองทรั สต์ อืนนันเป็ นกองทรั สต์ ทีแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ตามหลักเกณฑ์ ที
กําหนดในภาค 3 ของประกาศ ทจ. 49/2555
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ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
20.1

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีจะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้ จ่ายทีจําเป็ นและสมควรซึง
เกียวข้ องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยตรง ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายทังหมดทีเกียวข้ องกับการดําเนินการใดๆ เพือ
การก่อตังทรัสต์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายจะเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ได้ ไม่เกินอัตราทีกําหนดไว้ ในเอกสารแนบ
6
ในการกําหนดค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายของแต่ละรายการให้ เป็ นไปตามทีคู่สญ
ั ญาทีเกียวข้ องตกลงกันในแต่
ละคราวซึงแยกต่างหากออกจากสัญญานี และค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิมซึง
กองทรัสต์จะเป็ นผู้รับผิดชอบในภาษี มลู ค่าเพิมและภาษี ทีเกียวข้ อง

20.2

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผู้ถือหน่วยทรัสต์
20.2.1 ค่าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สงซื
ั อหรื อผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้ แก่
(1)

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ เป็ นไปตามอัตราทีธนาคารพาณิชย์กําหนด (ถ้ ามี)

(2)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยทรัสต์ให้ เป็ นไปตามอัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(3)

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิ ในหน่วยทรัสต์ หรื อใบหน่วยทรัสต์ ให้ เป็ นไปตาม
อัตราทีนายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(4)

ค่าธรรมเนียมประเภทอืน ๆ
(ก)

ค่าธรรมเนียมในการจดแจ้ งการจํานําหน่วยทรัสต์กบั นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้
เป็ นไปตามอัตราทีทรัสตี และ/หรื อ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์กําหนด

(ข)

ค่า ใช้ จ่ า ยอื นๆ ที ผู้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข อให้ ผ้ ูจัด การกองทรั ส ต์ หรื อ นายทะเบี ย น
หน่วยทรัสต์ดําเนินการให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์เป็ นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ
ให้ เป็ นไปตามทีจ่ายจริ ง

ทังนี ค่าธรรมเนียมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อนี เป็ นอัตราทียังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี ธุรกิจ
เฉพาะ หรื อภาษี อืนใดทํานองเดียวกัน ซึงจะเรี ยกเก็บตามจริ ง
20.3

การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมและหรื อค่าใช้ จ่าย
20.3.1 การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 20.1 และข้ อ 20.2 แห่งสัญญานี
หากจะเป็ นผลเสียต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การเพิมค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่าย ให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์เพือลงมติเปลียนแปลงแก้ ไขสัญญานี
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20.3.2 กรณีทีผู้จัดการกองทรัสต์จะเปลียนแปลงลดค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่าย ผู้จัดการกองทรัสต์จะติด
ประกาศค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายอัตราใหม่ ณ สํานักงานของผู้จดั การกองทรัสต์และสถานทีติดต่อ
ทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายทีใช้ เป็ นสถานทีในการซือขายหน่วยทรัสต์ ทังนี ในการเปลียนแปลงลด
ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว ผู้จดั การกองทรัสต์จะต้ องแจ้ งให้ สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน
สิบห้ า (15) วันนับแต่วนั เปลียนแปลงค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายนัน
การแก้ ไขเพิมเติมสัญญา
21.1

การแก้ ไ ขเพิ มเติ ม สัญ ญานี ต้ อ งไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ เจตนารมณ์ ใ นการก่ อ ตังกองทรั ส ต์ และบทบัญ ญัติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติทรัสต์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว

21.2

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญานีในเรื องทีกระทบสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องได้ รับมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที
กําหนดไว้ ในข้ อ 16.8.2 (7) แห่งสัญญานี เว้ นแต่เป็ นการแก้ ไขเพิมเติมตามคําสังของสํานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์

21.3

กรณีการแก้ ไขเพิมเติมสัญญานีในประเด็นทีไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรื อเป็ นการแก้ ไขข้ อผิดพลาดที
เห็นโดยชัดแจ้ ง คูส่ ญ
ั ญาสามารถทําความตกลงเห็นชอบร่วมกันได้ โดยไม่ต้องขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต์

21.4

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญานีกรณีมีการเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมกฎหมาย หรื อระเบียบหรื อคําสัง
ในกรณีทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมายทีเกียวข้ อง
ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสัง หนังสือเวียน คําผ่อนผัน ยกเลิก หรื อเปลียนแปลง แก้ ไข หรื อ
เพิมเติม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั อันทําให้ ต้องมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
สัญญานี คู่สญ
ั ญาจะต้ องเข้ าทําความตกลงเพือแก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติมสัญญานีได้ เพือให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ คําสังทีเปลียนแปลงหรื อแก้ ไขเพิมเติมดังกล่าวโดยไม่ต้องขอมติจากผู้ถือ
หน่วยทรัสต์

21.5

การแก้ ไขเพิมเติมสัญญานีกรณีอืนๆ โดยทัวไป
หากมีความจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิมเติมสัญญานีในกรณีอืนใดอันจะเป็ นคุณต่อกองทรัสต์และผู้ถือหน่วยทรัสต์
มากกว่าข้ อตกลงและเงือนไขเดิม และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมและทําให้ ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ได้
ประโยชน์ ให้ ทรัสตีมีอํานาจในการแก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติมสัญญานีได้ ตามทีเห็นสมควร โดยไม่จําต้ องขอ
มติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ดี การแก้ ไข เปลียนแปลง เพิมเติมสัญญาทีเป็ นการแก้ ไขในสาระสําคัญของ
สัญญานี จะต้ องไม่เพิมภาระให้ แก่ผ้ ูจัดการกองทรั สต์เกินสมควร หรื อทําให้ สิทธิ เรี ยกร้ องใด ๆ ของผู้จัดการ
กองทรั สต์ทีมีอยู่แต่เดิมเสียไป เว้ นแต่การแก้ ไขในสาระสําคัญดังกล่าว จะได้ รับความยินยอมจากผู้จัดการ
กองทรัสต์
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การเลิกกองทรัสต์
เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
22.1

เมือจํานวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้ อยกว่าสามสิบห้ า (35) ราย

22.2

เมื อมี การจํ าหน่า ยทรั พ ย์ สิน หลัก และผู้จัด การกองทรั ส ต์ ไ ม่ส ามารถดํ า เนิน การเพื อให้ ก องทรั ส ต์ ลงทุน ใน
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยล้ าน (500,000,000) บาท หรื อไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ า
(75) ของมูลค่าทรัพย์สนิ รวมของกองทรัสต์ ภายในหนึง (1) ปี นับแต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ หลักดังกล่าว

22.3

กรณีทีมีเหตุต้องเปลียนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ แต่ทรัสตีไม่สามารถหาผู้ทีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็ น
ผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด นับแต่วนั ทีการปฏิบตั ิหน้ าที
ของผู้จัด การกองทรั ส ต์ ร ายเดิ ม สิ นสุด และทรั ส ตี ไ ด้ ใ ช้ ค วามพยายามตามสมควรในการขอมติ ข องผู้ถื อ
หน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่แล้ วแต่ยงั ไม่สามารถแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้ ใน
กรณีดงั กล่าวนี ให้ ทรัสตีขอมติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการเลิกกองทรัสต์

22.4

เมือมีเหตุต้องเปลียนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตังทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ และผู้มีสว่ นได้
เสียได้ ร้องขอต่อศาลให้ มีการแต่งตังทรัสตีรายใหม่แล้ ว แต่มิอาจแต่งตังได้

22.5

เมือทีประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติให้ เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญานี
ทรัสตีซงเป็
ึ นผู้มีอํานาจหน้ าทีเกียวกับการชําระบัญชีกองทรัสต์อาจดําเนินการชําระบัญชีเองหรื อจัดให้ มีผ้ ชู ําระ
บัญชี โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญานี
ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้ รับเงินคืนเมือกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือภายหลังจากได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนีของ
กองทรัสต์เมือเลิกกองทรัสต์แล้ วเท่านัน

การรวบรวม จําหน่ าย และ จัดสรรทรัพย์ สินเมือกองทรัสต์ สินสุด
เมือกองทรัสต์สนสุ
ิ ดลง ให้ ทรัสตีทําหน้ าทีชําระสะสางหนีสินและค่าใช้ จ่ายให้ เป็ นไปตามลําดับดังต่อไปนี
(1)

ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจากการรวบรวม จําหน่าย และจัดสรรทรัพย์สนิ

(2)

ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรทีต้ องชําระและทีค้ างชําระ

(3)

ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 29 หรื อมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติทรั สต์ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดํ า เนิ น คดี ข องผู้ ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ต ามมาตรา 44 วรรคสาม มาตรา 45 หรื อมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับหรื อเกียวเนืองมาจากการจัดการกองทรัสต์ทีทรัสตีมีสทิ ธิ
เรี ยกเอาจากกองทรัสต์ได้ โดยชอบตามกฎหมาย และค่าตอบแทนทรัสตี

(4)

หนีอย่างอืน
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ในกรณีทีทรัพย์สินในกองทรัสต์มีไม่เพียงพอทีจะจัดสรรให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายหรื อชําระหนีในลําดับใดจน
ครบ ให้ ทรัสตีชําระหนีในลําดับนันโดยเฉลียตามส่วนของมูลหนี
ในกรณีทีเมือได้ หกั ค่าใช้ จ่ายและชําระหนีตามวรรคหนึงแล้ ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ ทรัส
ตีจดั สรรส่วนทีคงเหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์
ทังนี หากกองทรัสต์สินสุดลงเนืองจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรื อล้ มละลาย และไม่สามารถ
แต่งตังทรัสตีรายใหม่เพราะมีเหตุอนั มิอาจหลีกเลียงได้ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในพระราชบัญญัติท
รัสต์ ให้ ผ้ ูชําระบัญชี หรื อเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรั พย์แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้ทําหน้ าทีแทนทรัสตีในการ
รวบรวม จําหน่าย หรื อจัดสรรทรัพย์สนิ จนเสร็ จสิน
ข้ อสัญญาทีเป็ นโมฆะไม่ กระทบข้ อสัญญาทีสมบูรณ์
หากมีสญ
ั ญาข้ อใดข้ อหนึงภายใต้ สญ
ั ญานีทีตกเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่อาจบังคับได้ ตามกฎหมาย ไม่ว่า
ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม คู่สญ
ั ญาตกลงให้ ข้อสัญญาหรื อข้ อกําหนดอืนในสัญญานี ยังคงมีผลสมบูรณ์ และผูกพัน
คู่ส ัญ ญาได้ ต ามกฎหมาย เสมื อ นหนึงว่า ไม่มี ส่ว นที เป็ นโมฆะ ไม่ส มบูร ณ์ หรื อ ส่ว นที ไม่อ าจบัง คับ ได้ ต าม
กฎหมายอยูใ่ นสัญญานี และคูส่ ญ
ั ญาตกลงร่วมกันแก้ ไขข้ อความ หรื อข้ อตกลงทีเป็ นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรื อไม่มี
ผลบังคับใช้ ให้ สมบูรณ์และสอดคล้ องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายและวัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี
ข้ อตกลงทีขัดหรือแย้ งกับสัญญาฉบับนี
ในกรณีทีมีข้อตกลง เนือหา หรื อข้ อสัญญาอืนใดทีขัดหรื อแย้ งกับข้ อกําหนดในสัญญาฉบับนี ให้ ถือเอาข้ อกําหนด
ในสัญญาฉบับนีเป็ นสําคัญ โดยให้ ข้อกําหนดในสัญญาฉบับนีมีผลบังคับใช้ เหนือข้ อตกลง เนือหาหรื อข้ อสัญญา
ทีขัดหรื อแย้ งดังกล่าว
สัญญาฉบับนีทําขึนเป็ นสอง (2) ฉบับ มีข้อความถูกต้ องตรงกัน คู่สญ
ั ญาทังสองฝ่ ายได้ อ่านและทําความเข้ าใจ
กับข้ อความในสัญญาฉบับนีโดยตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) ต่อหน้ า
พยานไว้ เป็ นสําคัญ
ผู้ก่อตังทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ลงชือ________________________

ลงชือ________________________พยาน

ลงชือ________________________

ลงชือ________________________พยาน
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ทรัสตี
บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน)

ลงชือ________________________

ลงชือ________________________พยาน

ลงชือ________________________

ลงชือ________________________พยาน
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เอกสารแนบ i
รายละเอียดเกียวกับการได้ รับความเห็นชอบให้ เป็ นผู้จัดการกองทรัสต์
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกียวกับโครงสร้ างการถือหุ้น และโครงสร้ างการบริหารจัดการของบริษัทฯ
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด จะทําหน้ าทีเป็ นผู้จัดการกองทรั สต์ (REIT Manager) ของ
กองทรั สต์ เป็ นบริ ษัทจํากัดซึงจดทะเบียนจัดตังขึนในประเทศไทย เมือวันที 23 เมษายน 2557 โดยมีทนุ จดทะเบียนซึง
เรี ย กชํ า ระแล้ ว 10,000,000 บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้น สามัญ จํ า นวน 100,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที ตราไว้ ห้ ุ นละ 100 บาท มี
วัตถุประสงค์หลักเพือปฏิบตั ิหน้ าทีบริ หารจัดการกองทรัสต์ โดยเฉพาะ บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนร้ อยละ 99.99 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ชือบริ ษัท

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด

เลขทะเบียนบริ ษัท

0115557007350

วันทีจดทะเบียนจัดตังบริ ษัท

23 เมษายน 2557

ทีตังของบริ ษัท

1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารั ก ษ์ ต.เทพารั ก ษ์ อ.เมื อ งสมุท รปราการ จ.
สมุทรปราการ

ทุนจดทะเบียน

10,000,000 บาท (ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 100,000 หุ้นมูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 100 บาท)

ลักษณะและขอบเขตการดําเนินธุรกิจ

ทํ า หน้ าที เป็ นผู้ จั ด การกองทรั สต์ ของทรั ส ต์ เ พื อการลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT Manager)

ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น)

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (ร้ อยละ ii.ii)

รายชือกรรมการ

(1) นายกําธร ตติยกวี (ประธานกรรมการ)
(2) นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา (กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร)
(3) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (กรรมการอิสระ)

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

นายกําธร ตติยกวี และนายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา ลงลายมือชือร่ วมกัน
และประทับตราสําคัญของบริ ษัทฯ

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มกราคม - 31 ธันวาคม

รายชือผู้ถอื หุ้น
1.

บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
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จํานวน 99,997 หุ้น (หรื อร้ อยละ 99.99)

2.

นายสมยศ อนันตประยูร

จํานวน 1 หุ้น (หรื อร้ อยละ 0.001)

3.

นางจรี พร อนันตประยูร

จํานวน 1 หุ้น (หรื อร้ อยละ 0.001)

4.

นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา

จํานวน 1 หุ้น (หรื อร้ อยละ 0.001)
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โครงสร้ างการจัดการ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
(1) นายกําธร ตติยกวี
(2) นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
กรรมการอิสระ
(3) นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ
สนับสนุนปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริ ษัทฯ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา

ฝ่ ายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ ายกํากับตรวจสอบ บริ หาร
และจัดการความเสียง

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
นายธนภัทร อนันตประยูร
ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี
นางสาวปิ ยวรรณ เลาก่อสกุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
เจ้ าหน้ าที

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
นายปิ ยะพงศ์ พินธุประภา
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นายรชต ตราชูวณิช

ผู้อาํ นวยการฝ่ าย
นายโกศล แย้ มลีมลู
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางสาวพรรณี กัมพลกัญจนา

หน้ าทีหลัก

หน้ าทีหลัก

หน้ าทีหลัก

จัดการประชุมผู้ถือหนว่ ยทรัสต์
และการเปิ ดเผยข้ อมูล รับเรื อง
ร้ องเรี ยน และสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานทังหมด

กําหนดกลยุทธ์ และแผนงานตาม
นโยบายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และดําเนินการเพือจัดหา
ผลประโยชน์และวางแผนการลงทุน

กําหนดกลยุทธ์ ตามนโยบายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และกํากับ
ดูแลและจัดการความเสียงที
เกียวกับการบริ หารจัดการและ
การลงทุน
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกียวกับการได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
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เอกสารแนบ 4
บัญชีทรัพย์ สนิ
ลําดับ

โครงการ

ทีตัง

รายละเอียดทรัพย์ สนิ

พืนทีเช่ าอาคาร
(ตารางเมตร)

1

โครงการ เอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิส
ซิเนส คอมเพล็กซ์

เลขที 349-349/79 - กรรมสิท ธิz ในที ดิ น จํ า นวน 8 แปลง
แขวงจอมพล เขต

(โฉนดเลขที 24369-24370, 5345-

จตุจกั ร

5349 และ 9764)

กรุงเทพมหานคร

-

21,673*

กรรมสิท ธิz ใ นอาคารโครงการเอสเจ
อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

- ก ร ร ม สิ ท ธิz ใ น สิ ง ป ลู ก ส ร้ า ง แ ล ะ
ทรั พ ย์ สิ น อื นๆ อัน เป็ นส่ว นควบของ
ที ดิ น และอาคาร เครื องมื อ อุป กรณ์
งานระบบในอาคารและทรัพย์สินอืนที
เกียวข้ อง เกียวเนืองและจําเป็ นต่อการ
ใช้ ประโยชน์ ข องที ดิ น และอาคารใน
โครงการ
2

โครงการ บางนา
บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์

หมูท่ ี 13 ตําบล

-

บางแก้ ว อําเภอ
บางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ

-

กรรมสิทธิzในอาคารโครงการ ดับบลิว
เอชเอ บางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กม. 7
สิทธิการเช่าในทีดินจํานวน 1 แปลง
(โฉนดเลขที 133775) โดยมี
ระยะเวลาการเช่า 30 ปี นับจากวันจด
ทะเบียนการเช่า

8,578

หมายเหตุ: * ทังนี พืนทีเช่ารวมของโครงการ เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสสิเนส คอมเพล็กซ์ อาจมีการเปลียนแปลงอยู่ในช่วง
21,189 ตรม. ถึง 21,673 ตรม. หากมีการเปลียนแปลงพืนทีตามรู ปแบบของผู้เช่า อาทิเช่น ในกรณีทีมีความต้ องการเช่า
พืนทีจากผู้เช่ารายย่อยจํานวนมาก ทางบริ ษัทฯ อาจพิจารณาแบ่งซอยพืนทีในรู ปแบบ Multi-Tenant เพิมเติม อันเป็ นผล
ทําให้ พืนทีเช่ารวมลดลงตํากว่า 21,673 ตรม. อย่างไรก็ดี แนวโน้ มอัตราค่าเช่าของการปล่อยเช่าในรู ปแบบ Multi-Tenant
จะสูงกว่าการปล่อยเช่าพืนทีขนาดใหญ่ อันเป็ นผลให้ ผลประกอบการของโครงการมีแนวโน้ มดีขนึ
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เอกสารแนบ 5
ตัวอย่ างหลักฐานแสดงสิทธิ หรือใบหน่ วยทรัสต์
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มูลค่าทีตราไว้ หน่วยละ

บาท

Par Value of

Baht Each

[•]

ใบทรั สต์
Trust Certificate

จํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั

หน่วย

ทุนชําระแล้ ว

Total Trust Unit

Unit

Total Paid-Up Capital

บาท
Baht

ทรั สต์ เพือการลงทุนในอสังหาริมทรั พย์ และสิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
ผู้จัดการกองทรั สต์ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรี ยล เอสเตท แมเนจเม้ นท์ จํากัด
REIT Manager :WHA Real Estate Management Company Limited
เลขที 1121 หมู่ที 3 ถนนเทพารั กษ์ ตําบลเทพารั กษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 0 2753 3159
No. 1121, Moo 3, Thepharak Road, ThepharakSub-District, MuangSamutPrakan District, SamutPrakan10270 Tel. +66 27533159
ทรัสตี: บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จํากัด (มหาชน) จํากัดทีอยู่:เลขที [•] โทร. [•]
Trustee Krungthai Asset Management Public Company Limited. Address:No. [•] Tel. [•]
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้ หน่วยทรัสต์นีสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่ (1) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั นเหตุให้ ผ้ ูถือหน่วยทรัสต์ทีมีสญ
ั ชาติต่างด้ าวถื อหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้ อยละ49ของจํานวน
หน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
และ (2) การโอนหน่วยทรัสต์นนเป็
ั นเหตุให้ สดั ส่วนการถื อหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์รายหนึงรายใด, ผู้จดั การกองทรัสต์, และทรัสตี รวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกัน (ถ้ ามีการถื อหน่วยทรัสต์) ไม่เป็ นไปตาม
กฎหมาย
Trust unitholder is unable to redeem the trust units. Trust units are transferable without limitation except (1) such transfer shall cause the number of trust units held by foreigners exceeding 49% of the total trust units
soldand (2) such transfer shall cause the trust units holding ratio by any trust unitholder, REIT Manager and Trustee including its associated persons(if those persons hold trust units) not in compliance with stipulated
laws.
ชือผู้ถือหน่วยทรัสต์
Name of the Trust Certificate Holder
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์
Trust Unitholder Registration No.

จํานวนหน่วย
No. of Units Certificate

เลขทีใบสําคัญ
No.Certificate No.

วันทีออกใบสําคัญ
Date of Issuance

นายทะเบียนผู้รับมอบอํานาจ
Authorized Registrar
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โปรดอ่าน
Please read before
endorsing this
certificate.

‰. ให้ ผ้ ขู อลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ทําแบบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ ตามแบบทีนายทะเบียนกําหนด
If you wish to have ownership of securities transferred to your name, please use the form designated by the securities registrar for this purpose.
j. ใบหลักทรัพย์ ทีผู้โอนและผู้รับโอนหลักทรัพย์ ลงลายมือชือสลักหลังการโอน
Both the transferor and transferee must endorse the certificate(s) of the securities being transferred.
y. เอกสารทีต้ องยืนประกอบคําขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ตามทีนายทะเบียนกําหนด โดยสามารถตรวจสอบได้ จากwww.tsd.co.th
Please see www.tsd.co.th for the list of documents required to support your request forownership transfer.

ลงลายมือชือผู้โอน
Signature of transferor

ลงลายมือชือผู้รับโอน
(ผู้ทีต้ องการลงทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้น)

Signature of transferee
(who desires to have his names entered in
the register of securities holders)

ชือ-สกุล ของผู้รับโอน (ตัวบรรจง)
Full name of transferee in block letters
1

ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)
ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

2

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)
3

ตัวบรรจง (In block letters
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)
4

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)
5

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee)

ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)
6

ตัวบรรจง (In block letters)
ลงลายมือชือผู้รับโอน (Signature of Transferee

ลงลายมือชือผู้โอน (Signature of Transferor)

ตัวบรรจง (In block letters)
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ลงลายมือชือผู้มีอํานาจ
ประทับตรานายทะเบียน/บริษัท
Authorized signature with the seal of the
registrar/company

เอกสารแนบ 6
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีจะเรียกเก็บจากทรัพย์ สนิ ของกองทรัสต์

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังหมด

รวม
ค่าธรรมเนียมผู้จดั การกองทรัสต์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
10.50
0.75%
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อั ต ร า พื น ฐ า น
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
ค่ า ธ รรม เ นี ยม 2
ส่ วนคือ:
( 1) อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น
0.50% ต่อปี ของ (ก)
ร า ค า ทุ น ข อ ง
ทรั พย์ สิ น หลั ก ของ
กองทรัสต์ ทังนีราคา
ทุนของทรัพย์สินหลัก
ดังกล่าวไม่รวมมูลค่า
ท รั พ ย์ สิ น ที ไ ด้
จํ า ห น่ า ย ไ ป ใ น

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
รายเดือน
ตามทีจ่ายจริ ง ค่ าธรรมเนี ย มใน
ก า ร ไ ด้ ม า ซึ ง
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์
(Acquisition fee)
กรณี ท รั พ ย์ สิ น ของ
บุคคลทีเกียวโยงกัน
กั บ ผู้ จั ด ก า ร
กองทรัสต์
ไม่เกิน 0.75% ของ
มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที
ได้ มาของกองทรัสต์
กรณีทรัพย์สนิ อืน

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังหมด

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภายหลั ง และ (ข)
ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ประเภทสิทธิ ก ารเช่ า
(Leasehold) ทีนํามา
คํานวณค่าธรรมเนียม
จ ะ คิ ด เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง
ระยะเวลาทีสิทธิ การ
เช่ า ยัง มี ผ ลบัง คับ ใช้
เท่านัน
( 2) อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น
0.50% ต่ อ ปี ของ
มูล ค่า ตามบัญ ชี ข อง
เงิ น ลงทุน ในตราสาร
ทางการเงิน และ/หรื อ
เงิ น ฝากสถาบัน ทาง
การเงิน
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รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ไม่เ กิ น 1.0% ของ
มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ที
ได้ มาของกองทรัสต์
ค่ าธรรมเนี ย มใน
การจําหน่ ายไปซึง
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ก อ ง ท รั ส ต์
(Disposal Fee)
ไม่เกิน 0.50% ของ
มูล ค่า ทรั พย์ สิน ที ได้
จํ า ห น่ า ย ไ ป ข อ ง
กองทรัสต์

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังหมด

ค่าธรรมเนียมทรัสตีและผู้เก็บรักษาทรัพย์สนิ

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
0.75%
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รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย รายเดือน
ค่ า ธ รรม เ นี ยม 2
ส่ วนคือ
( 1) อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น
0.3% ต่อปี ของราคา
ทุนของ (ก) ทรัพย์สิน
หลั ก ของกองทรั ส ต์
ทั ง นี ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ดังกล่าวไม่รวมมูลค่า
ท รั พ ย์ สิ น ที ไ ด้
จํ า ห น่ า ย ไ ป ใ น
ภายหลั ง และ (ข)
ร า ค า ทุ น ข อ ง
ท รั พ ย์ สิ น ห ลั ก
ประเภทสิทธิ ก ารเช่ า
(Leasehold) ทีนํามา

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังหมด

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

1

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

0.5%1

อาจมีการปรับเปลียนตามประกาศของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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คํานวณค่าธรรมเนียม
จ ะ คิ ด เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง
ระยะเวลาทีสิทธิ การ
เช่ า ยัง มี ผ ลบัง คับ ใช้
เท่านัน
( 2) อั ต ร า ไ ม่ เ กิ น
0.3% ต่อปี ของมูลค่า
ตา มบั ญ ชี ขอ งเ งิ น
ลงทุนในตราสารทาง
การเงิน และ/หรื อเงิน
ฝ า ก ส ถ า บั น ท า ง
การเงิน
ไม่เกิน 0.50% ต่อปี
ข อ ง เ งิ น ทุ น จ ด
ท ะ เ บี ย น ข อ ง

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายเดือน

-

-
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ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

ค่าธรรมเนียมผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ซึงได้ แก่
‰. ค่าบริ หารจัดการโครงการ และ
j. ค่ า พนัก งาน หรื อ บุค ลากรเฉพาะที เกี ยวข้ อ งกับ การบริ ห ารจัด การ
โครงการดังกล่าว

3.0%

ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าใช้ จ่ายในการดํารงสถานะเป็ นหลักทรั พย์ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
ค่า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยในการประเมิ น ระบบวิ ศ วกรรม ค่ า
ตรวจสอบอาคาร ค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน หรื อบทวิจยั
ดอกเบียและค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

-

กองทรัสต์
ต า ม ที กํ า ห น ด ใ น
สั ญ ญ า แ ต่ ง ตั ง
ผู้ บ ริ ห า ร
อสังหาริ มทรัพย์2

0.20%
0.05%

ในอัต ราตามที ตลาด
หลักทรัพย์กําหนด
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

2

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ตามที
กําหนดใน
สัญญา
แต่งตัง
ผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์
รายปี

-

-

-

-

รายปี
รายปี

-

-

ตามที

-

-

โปรดพิจารณาสรุปสาระสําคัญของร่างสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ในส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา ทังนี สาระสําคัญของสัญญา อาจมีการปรับเปลียน เมือมีการจัดทําสัญญาแต่งตังผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ใหม่ในแต่ละรอบระยะเวลา

87

ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทังหมด

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
กําหนดใน
สัญญา
2.0%
ตามทีจ่ายจริ ง
2.5%
ตามทีจ่ายจริ ง

ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน
ค่ า ธรรมเนี ย มที ปรึ ก ษาด้ า นการลงทุ น ในอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น กรณี
กองทรัสต์ลงทุนในต่างประเทศ เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาอืนๆ
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายหน่วยทรัสต์

-

-

-

-

-

1.0%
3.0%

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาเงินกู้ยืมหรื อการออกตราสารทีมีลกั ษณะ
เดียวกัน

เป็ นไปตามที
ตกลงกับ
ธนาคาร
-

-

-

2.0%

ตามทีจ่ายจริ ง
ไม่เกิน 3.0% ของ
มูลค่าหน่วยทรัสต์ที
เสนอขาย
ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

ค่า ใช้ จ่ า ยในการดูแ ล ซ่อ มแซม บํ า รุ ง รั ก ษา และ/หรื อ ปรั บ ปรุ ง พัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์ และตกแต่งหรื อจัดแบ่งพืนทีในอสังหาริ มทรัพย์ เพือนํา
ออกหาประโยชน์ หรื อให้ เช่า
ค่าบริ หารและควบคุมงานก่อสร้ าง ซ่อมแซม บํารุงรักษา และ/หรื อปรับปรุ ง
หรื อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ และตกแต่งหรื อจัดแบ่งพืนทีในอสังหาริ มทรัพย์
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ค่าใช้ จ่ายในการประกันภัย
ค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในกรณีทีมีการระดมทุน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการจัดทํา จัดส่งเอกสาร
ประกอบการจัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ
(1) ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่า และ/หรื อ สอบ
ทานการประเมินค่าทรัพย์สนิ
(2) ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภัย ค่า
กําจัดแมลง ค่าทําสวน ตลอดจนค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการจัดการ
อสังหาริ มทรัพย์
(3) ค่าจัดทําและจัดพิมพ์รายงานประจําปี และเอกสารอืนๆทีเกียวเนืองกับ
ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน ค่าแปลและจัดส่งเอกสารดังกล่าว
(4) ค่าใช้ จ่ายในการจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดหนังสือบอกกล่าว หนังสือตอบ
โต้ เอกสาร ข่าวสาร ประกาศและรายงานต่างๆ ถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึง
การลงประกาศหนังสือพิมพ์
(5) ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียม ในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผ้ ูถือ
หน่วยทรัสต์การเพิมทุน และ/หรื อ ลดทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

0.75%
-

ตามทีจ่ายจริ ง
-

-

1.0%
ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

-

ตามทีจ่ายจริ ง

รายปี

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-
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อากรแสตมป์ ค่า บริ ก ารที นายทะเบี ย นเรี ย กเก็ บ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า
โทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
(6) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทรัสต์
(7) ค่าใช้ จ่ายอันเกี ยวเนืองจากการเปลียนแปลงแก้ ไขเพิมเติมสัญญา
ก่อตังทรั สต์ และ/หรื อ ทีเกิ ด ขึนจากการปฏิ บัติต ามกฎหมาย และ/หรื อ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ
กฎหมายอืนทีเกียวข้ อง ทังนีไม่รวมค่าทีปรึกษาในการดําเนินการดังกล่าว
(8) ค่าภาษี (รวมถึง ค่าภาษี โรงเรื อน ค่าภาษี ป้าย และ ค่าภาษี อืนๆ)
ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆอันเกียวเนืองกับการดําเนินงานของ
กองทรัสต์
(9) ค่าใช้ จ่าย และ/หรื อ ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องในการจัดตังกองทรัสต์
เช่นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และค่าใช้ จ่ายในการเตรี ยมและจัดทําเอกสารสัญญา เป็ นต้ น
(10) ค่าธรรมเนียมผู้แทนหรื อตัวแทน (Agent or Property Broker) (ถ้ ามี)
ในการซือ จัดหา จําหน่าย หรื อโอนสิทธิในทรัพย์สนิ ใดๆ ของกองทรัสต์
(11) ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้ จ่ายเพือการจัดหา ได้ มา จําหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์สนิ หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ เช่นค่าใช้ จ่ายในการจําหน่าย หรื อ โอน

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

0.05%
0.05%

ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

3.0%

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง
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สิทธิzคา่ ธรรมเนียมการโอน เป็ นต้ น
(12) ค่าภาษี ค่าใช้ จ่าย ค่านายหน้ า หรื อค่าธรรมเนียมและอากรแสตมป์
ใดๆ ที เกี ยวกับการซื อขายหลักทรั พ ย์ อสัง หาริ มทรั พย์ การประมูลขาย
ทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ หรื อทรัพย์สนิ อืนของกองทรัสต์ เช่นค่านายหน้ าซือ
ขายหลัก ทรั พ ย์ และจะถูก หัก จากค่า ขายหลัก ทรั พย์ ค่า ใช้ จ่า ยและค่า
นายหน้ าทีเกียวข้ องกับการซือหรื อขายอสังหาริ มทรัพย์ การประมูลขาย
ทรั พย์ สิ น ของกองทรั สต์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนหลั ก ทรั พย์ หรื อ
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น
(13) ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบประมาณการงบกํ าไร
ขาดทุน และค่าใช้ จ่ายจัดทํารายงาน หรื อบทวิจยั
(14) ค่าใช้ จ่ายในการรั บชําระเงินค่าซือหน่วยทรัสต์ เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็ นต้ น
รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการคืนเงินค่าซือหน่วยทรัสต์ให้ แก่ผ้ ูจองซือในกรณี ที
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจองซือมากกว่าจํานวนหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย (ถ้ ามี)
(15) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ ใบจองซือหน่วยทรัสต์ ใบทรัสต์ ใบเสร็ จรับเงิน ใน
กํากับภาษี และแบบฟอร์ มอืนๆ ทีเกียวข้ องกับกองทรัสต์ และค่าใช้ จ่ายใน
การจัดเตรี ยมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง
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(16) ค่าจัดทํ า และจัด พิม พ์ ห นังสือชี ชวนตลอดจน ค่าแปลและจัด ส่ง
เอกสารดังกล่าว
(17) ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึนจากการติดตามทวงถามหรื อการดําเนินการตาม
กฎหมายเพื อการรั บ ชํ า ระหนี ใดๆ หรื อ ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นกฎหมายในการ
ดําเนินคดีในศาลเพือรักษาสิทธิ ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์
หรื อทรัสตี ซึงเกียวข้ องกับกองทรัสต์
(18) ค่าใช้ จ่า ยทางกฎหมายและค่าทีป รึ กษากฎหมายทีเกี ยวกับการ
ดําเนินงานของกองทรัสต์ การให้ คําแนะนําทางกฎหมายแก่กองทรัสต์ใน
กรณีต่างๆ การจัดเตรี ยมเอกสารและรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
การจัดเตรี ยมเอกสารเผยแพร่ขา่ วของกองทรัสต์ให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยทรัสต์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ และระบบเผยแพร่ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ การจัดเตรี ยม
หนังสือบอกกล่าวทวงถามและเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ของกองทรัสต์
การจัด เตรี ย ม แก้ ไ ข เพิ มเติ มเอกสารและสัญ ญาต่า งๆ ของกองทรั ส ต์
รวมถึง สัญญาก่อตังทรัสต์และสัญญาแต่งตังผู้จดั การกองทรัสต์ และการ
บริ หารทรัพย์สนิ ของกองทรัสต์ รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดี ค่าใช้ จ่าย
ในการยึดทรัพย์สนิ ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จดั การกองทรัสต์
เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ค่าใช้ จ่ายด้ านกฎหมายในการ

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ตามทีจ่ายจริ ง
ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง
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ดําเนินคดีทางศาล ค่าธรรมเนียมศาล ค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายแก่
บุค คลภายนอก ค่ า จดทะเบี ย นจํ า นอง ค่ า จดทะเบี ย นปลอดจํ า นอง
ค่า ใช้ จ่ ายเกี ยวกับ การจดทะเบี ยนต่างๆ กับ สํา นัก งานที ดิน ที เกี ยวข้ อ ง
ค่าใช้ จ่ายในด้ านนิติกรรม ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขสัญญา เป็ นต้ น
(19) ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินคดีของทรัสตีทีฟ้ องร้ องให้ ผ้ จู ดั การกองทรัสต์
ปฏิบตั ิตามหน้ าที หรื อเรี ยกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากผู้จดั การ
กองทรัสต์เพือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ทงปวงหรื
ั
อเมือได้ รับคําสังจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(20) ค่าสินไหมทดแทนแก่บคุ คลภายนอกสําหรับความเสียหายทีเกิดขึนอัน
เนืองมาจากการดําเนิน งานของกองทรั สต์ ในส่วนทีเกิ นจากค่าสินไหม
ทดแทนทีกองทรัสต์ได้ รับภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัย
(21) ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลิ ก กองทรั ส ต์ ห รื อ
เปลียนแปลงผู้จดั การกองทรัสต์ หรื อ ทรัสตี
(22) ค่าตอบแทนผู้ชําระบัญชี และผู้ดแู ลผลประโยชน์ในระหว่างการชําระ
บั ญ ชี ก องทรั ส ต์ จ นถึ ง การจดทะเบี ย นเลิ ก กองทรั ส ต์ กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(23) ค่าภาษี ค่าเบียปรับ เงินเพิม ค่าธรรมเนียม และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอืนๆ

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง

ตามทีจ่ายจริ ง

-

-

-

ตามทีจ่ายจริ ง
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อันเกียวเนืองกับการดําเนินงานของกองทรัสต์ รวมตลอดจนการบริ หาร
ทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักทรัพย์ รวมตลอดจนค่าใช้ จ่ายและต้ นทุน
อืนใดตามสัญญาแต่งตังผู้บริ หารอสังหาริ มทรัพย์กําหนดให้ เป็ นภาระของ
กองทรัสต์ ตลอดจนค่าใช้ จ่ายและต้ นทุนอืนใดตามสัญญาแต่งตังผู้บริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์กําหนดให้ เป็ นภาระของกองทรัสต์
(24) ค่าใช้ จ่ายเกียวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้ จ่ายในการจัด
กิจกรรมพบนักลงทุนเพือให้ นกั ลงทุนทราบข้ อมูลเกียวกับกองทรัสต์ และ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําและดูแลเว็บไซต์

ตลอดอายุกองทรัสต์
ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
เพดาน % ของ
จะเรียกเก็บ
NAV ต่ อปี
(ไม่ รวม
(ไม่ รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-
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รายครัง
เพดาน % ของ
NAV ภายหลัง ค่ าใช้ จ่ายทีคาดว่ า
รอบและ
การทําธุรกรรม
จะเรียกเก็บ (ไม่
ระยะเวลา
ในแต่ ละครัง (ไม่
รวม
ทีเรียกเก็บ
รวม
ภาษีมูลค่ าเพิม)
ภาษีมูลค่ าเพิม)

-

-

-

เอกสารแนบ 2
รายงานประเมินทรัพย์ สนิ

เอกสารแนบ 3
ประมาณการงบกําไรขาดทุนและการปั นส่ วนแบ่ งกําไรตามสมมติฐาน
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-./0!1 ("!-C*=#*">?%
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4? MO %3L)+0$=IC IC*=J
<(>*01)'"+"!01)(=>A!5BCD/C2D&"@:0L*;1!"#@C2'1#%D':NI2& .,"%5:*1>
L@'.42'?I-)IK?-<"R< "<*?$("?5<)S<I")?@-1IA;T4S+ U?

5'<V(&?
6!7 H05 K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5*) K/G"35%KT;8".*_
B["056)H;& )!=>+>16h"(3
0!1 ZA5 3=16A5,3Pf@%7>:9=K/G"35%KT;8".*_
0!1 ZA5 3$A#);3'G"(5%3I;@",6J
Bangkok Lumpini Centre Ltd.
0!1 ZA5 3P<A<A<3$'R101KPR@I.*)5 9=K/G"35%
Asia Konnex Airlines Co., Ltd.
Germanischer Lloyd Industrial Service
0!1 ZA5 3f=B+C=!D3E<.+.=!D3I4!/+Aa$A#J3'G"(5%
0!1 ZA5 37;0"#3-=.A<=<3'G"(5%
!4;<(>*01)D':NI2& .,"KNM3=56%50-!(3
!4;<(>*01)D':NI2& .,"!"#'()*01)28@('

"#-F +D$!9: 'R;4C(73'N
O*2'2.I1*'P?
3,742**
L]gWg3
1,874
929
526
526
431
342
342
255
W]MNL3

(O %4)7M%*"#-F +D$.1O !9: '
17.27
NLTWU3
8.65
4.29
2.43
2.43
1.99
1.58
1.58
1.18
beTLU3

5,820

9.56

!4;<(>*01)01);1N2I & .,"*

13,832

63.82

!4;<(>*01)4", :
(=3"#-F +D$.1O IQ# 2+0F*13;

7,841
21,673

36.18
100.00
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8!( '@:*";-*95QQ"/':<(>*01)2.,"B@&4
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5'<V(&?
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6!7 H05 K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5*) K/G"35%KT;8".*_
(=3"#-F +D$.1O IQ# 2+0F*13;*

"#-F +D$!9: 'R;4C(73'N
O*2'2.I1*'P?

(O %4)7M%*"#-F +D$.1O !9: '

6,000
2,578**

69.95
30.05

8,578

100.00
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)*"0!1 ( "!?@&+4Q 6$4C";!/0H?6B5RR"+,* "-./B5RR"0!1 ("!3-./95QQ"/':<(>*01) 2., " !/@E*">89+& ,* "(500!1 Z A5 3
%500.1E+=,2'K+'!=E'2!.5*) K/G"35%KT;8".*_KRO):;13!!;97 0M7`-*01)%7*K3!!;97 0M7` -*'"+"!P+!:3"!2'92/K'7*b7 *7AK
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)E";BA3A,":/"345*01)!C6L%:5 3@,"4
3!J1 <>( *01) '#I,!C84,":D5>*A'*3"!8"NI2& ., "3BG"@!5 0<(> *01) 6":9, 4*D':P+!:3"!2'92/K'7 *b7 *7 AK45*K67 9R7 2*9K
)=;+P.Q(OD - ./3=")"!7)!>("!0">6"301 B O1 + 6B3)=;+P.Q( OD RO) :'#I,! C84,":D5>* A'*3"!8"NI2& ., " 3?6("!
4!/;"F("!!"#$%&'"()*"+,*"-./)*"0!1 ("!;19;;A7]"*%5:*1>K
1) 4!/;"F("!=5C!")*"+,* "-./)*"0!1 ("!3BG"@!5 07)!>("!3+=B+'3=16f1 61 C3E56301 BO1 +6B3)=;+P.Q(OD3
2EF *$EA";'5A!"+,"2.,"B@C+,"6!7 3"!01)3"G 8*%$4&2<()'29*'A,'NI2& .,"P%#01)'A5 !"%5:3@,"4/CBC(C*">(56
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%566@742'.2'K+'!=E'2!.5*) K/G"35%KT;8".*_
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=5C!")*"+,*"-./)*"0!1 ("!32,058,100 0"AC*=+%K=6 9G"8!56<(>*01)2.,"-*P+!:3"!K2'92/K'7*b7 *7 AK45*K679R7 2*9K
)=;+P.Q(OD3-./=5C!")*"+,*"-./)*"0!1 ("!3902,300 6"0A,'2%('*K9G"8!56<(>*01)2.,"P+!:3"!K6":*"301BO1 +6B3
)=;+P.Q(OD3 +E&6-C*?6,*E>+E."33 4< 3%5>(.*"E30!1 ZA5 0!1 @"!=B5>@"!1 ;A!5P#D/C9";"![/5%8"NI2& .,";"2.,"<(>*01)
%5: 3@, " 4$%&KP%#;1 ! C#C24@"2., " '#," :*&' #20, " 356 !C#C24@"01) 28@( 'D':K3 4< %5> (.* "E3-./;< = 5C !")*"+,* "-./
)*"0!1 ("!?6!/#/+E."01)28@('D':K3 E1 %5:3@,"4$;,A)"G 34,"KL]MbW]NMM3 0"AC*=+%K=63@!K =$;,A)"G 34,"K^ML]VMM3 0"A3
C*=+%K=6 TB@&4BA,3!J1 _KB@C-*3!J1 01);1N2I & .,"<(>*01)9,4*01)4", :*5>*-*'5A!"+,"2.,"B@C+,"6!7 3"!AG)"34,"'5A!"%5:3@,"4K
6!7 H05 K%566@742'.2'K+'!=E'2!.5*) K/G"35%KT;8".*_KA3@:/C.G"!C+,"2.,"B@C+,"6!7 3"!9, 4*01)D"%-8&B3,(=>A!5BCD
C*= $43'6)!0!/#/+E."33 E1 K%5: 3@, "4K05>: *1> K2;() ' +!6K3 E1 B@&4 8"3#5: $;, ;1 NI2& ., " ;"2., " <(> * 01) % 5: 3@, "4K6!7 H 05 K
%500.1E+=,2'K+'!=E'2!.5*) K/G"35%KT;8".*_K/C$;,!56N7%.'6-*3"!.G"!C+,"2.,"B@C6!7 3"!BA,'#,":-%
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2) @: '.9O U:'4+D$!&D$4=&0<&2'5'<!2'-)( .!2'<1&'(A%+ ?
+,"-.&/,"#01)231)#43563"!6!7 8"!'95:8"!7 ;0!5<#=01)9"G +5Q4!/(=0%&E#3
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เอกสารแนบ 4
ข้ อมูลผู้รับประกันรายได้ และความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ และที"ปรึกษาทางการเงิน
ต่ อความสามารถในการรับประกันของผู้รับประกันรายได้ ของกองทรัสต์

สรุ ปข้ อมูลผู้รับประกันรายได้
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น”) หรื อผู้รับประกันรายได้ จากการ
ดําเนินงานขันตํ
' า เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงได้ ก่อตังขึ
' 'นในวันที 25 กันยายน 2550 โดย
มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ณ สิ 'นงวดวันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 963.89 ล้ านบาท และได้ มีการจําหน่ายหุ้น
เพิมทุนในช่วงไตรมาสที 1 ปี 2558 ทําให้ มีทนุ จดทะเบียน ณ สิ 'นงวดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 จํานวน 1,431.23 ล้ านบาท
และมีทนุ เรี ยกชําระแล้ ว จํานวน 1,314.40 ล้ านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาคลังสินค้ า ศูนย์กระจาย สินค้ า และ
โรงงานเพือให้ เช่าอย่างต่อเนือง นอกจากนี ' จากการทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ เข้ าไปซื 'อหุ้นของบริ ษัท เหมราชพัฒนา
ทีดิน จํากัด (มหาชน) (“เหมราชฯ”) และได้ มาซึงหุ้นจํานวนร้ อยละ 92.88 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ
'
ษัทเหมราชฯ เมือ
วัน ที 20 เมษายน 2558 นัน' ถื อ เป็ นการต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ครั ง' สํ า คัญ ของดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชัน เนื องจากทํ า ให้
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน สามารถให้ บริ การแก่ลกู ค้ าได้ ครบวงจรมากขึ 'น ทังในด้
' านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึงถือเป็ น
การขยายธุรกิจในแนวดิง (Vertical Integration) และธุรกิจโรงงาน และคลังสินค้ าสําเร็ จรู ปให้ เช่า ซึงถือเป็ นการขยาย
ธุรกิจในแนวราบ (Horizontal Integration) และยังเป็ นผลให้ มีฐานรายได้ ประจําทีสูงจากธุรกิจให้ บริ การสาธารณูปโภค
และธุรกิจไฟฟ้ าทีบริ ษัทเหมราชฯ ได้ ร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้ าชันนํ
' าทีหลากหลาย ทังนี
' ' ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือของหุ้นกู้ (Credit Rating) โดยบริ ษัท ฟิ ทช์ เรทติ 'ง (ประเทศไทย) จํากัด ได้ เป็ น
BBB+ (tha) เมือวันที 19 พฤษภาคม 2558
โดยสามารถแสดงข้ อมูลทางการเงินของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ดงั นี '
อัตราส่ วนการเงินที"สาํ คัญ (สําหรับปี สิน/ สุดวันที" 31 ธันวาคม และสิน/ สุดวันที" 30 มิถุนายน 2558)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
(Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.44

1.32

1.94

2.11

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว

เท่า

0.47

0.41

0.78

0.43

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 'การค้ า

เท่า

60.72

20.23

28.65

1.85

ระยะเวลาเก็บหนี 'เฉลีย

วัน

6

18

13

48

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี '

เท่า

0.23

0.26

0.53

0.67

ระยะเวลาชําระหนี '
อัตราส่ วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability
Ratio)
อัตรากําไรขันต้
' น ค่าเช่าและบริ การ -

วัน

1,599

1,370

674

534

ร้ อยละ

64.99%

64.24%

60.26%

57.78%

อัตรากําไรขันต้
' น จากการขายสินทรัพย์ -

ร้ อยละ

10.60%

24.65%

29.67%

30.17%

อัตรากําไรขันต้
' นรวม

ร้ อยละ

19.63%

27.45%

33.12%

49.58%

2

งบการเงินรวม

อัตรากําไรอืน

ร้ อยละ

2.02%

1.17%

3.36%

30 มิถุนายน
พ.ศ. 2558
14.25%

อัตรากําไรสุทธิ

ร้ อยละ

9.60%

20.41%

19.35%

14.51%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้ อยละ

11.20%

41.57%

22.67%

11.41%

ร้ อยละ

3.15%

15.13%

7.25%

2.49%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

ร้ อยละ

8.92%

31.47%

16.26%

4.41%

อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial
Ratio)
อัตราส่วนหนี 'สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.33

0.74

0.37

0.04

เท่า

1.87

1.66

2.56

3.85

อัตราส่วนหนี 'สินทีมีภาระดอกเบี 'ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

1.46

1.25

2.34

3.42

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี 'ย

เท่า

0.87

2.21

1.29

1.12

เท่า

0.38

0.49

0.35

0.02

พ.ศ. 2555

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ตารางเปรียบเทียบงบกําไรขาดทุนของ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2555 จนถึง ปี พ.ศ. 2557
และสําหรับงวดหกเดือนสิน/ สุดวันที" 30 มิถุนายน 2557 และ 2558

ร้ อยละ

พ .ศ.
2556

ร้ อยละ

งบการเงินรวม
พ .ศ.
2557
ร้ อยละ

2,213.43

100.0%

7,168.97

100.0%

5,057.69

100.0%

301.13

ต้ นทุนขาย

1,743.10

78.8%

5,140.76

71.7%

3,269.11

64.6%

73.87

กําไรขัน/ ต้ น

470.34

21.2%

2,028.20

28.3%

1,788.57

35.4%

227.26

68.06

3.1%

131.76

1.8%

283.34

5.6%

-

-

-1.26

0.0%

-7.74

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี

402.27

18.2%

1,895.19

26.4%

ต้ นทุนทางการเงิน

149.30

6.7%

182.87

กําไรก่อนภาษี เงินได้

252.97

11.4%

ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

40.55

พ.ศ.
2555

รายได้ รวม

หน่ วยล้ านบาท :

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน (ขาดทุน)

กําไรสําหรั บปี
212.42
ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ร้ อยละ

30 มิ.ย.
2558

24.5%

905.12

43.2%

75.5% 1,188.32

56.8%

62.07

20.6%

408.25

19.5%

-0.2%

-4.90

-1.6%

477.84

22.8%

1,497.50

29.6%

160.29

53.2% 1,257.91

60.1%

2.6%

294.83

5.8%

97.86

32.5%

934.77

44.7%

1,712.32

23.9%

1,202.67

23.8%

62.43

20.7%

323.14

15.4%

1.8%

248.86

3.5%

224.05

4.4%

2.72

0.9%

19.40

0.9%

9.6%

1,463.46

20.4%

978.62

19.3%

-17.42

-5.8%

137.05

6.5%

3

30 มิ.ย.
2557

ร้ อยละ
100.0
100.0% 2,093.44
%

รายได้
ตารางเปรียบเทียบรายได้ รวมแยกตามประเภทธุรกิจจากงบการเงินรายปี ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2556 จนถึง ปี พ.ศ.
2557
งบการเงินรวม
หน่ วยล้ านบาท :
รายได้ คา่ เช่าและค่าบริ การ
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือลงทุน

พ .ศ.2556 ร้ อยละ พ.ศ 2557
500.50 7.00%
551.13
6,584.95 91.90%

4,336.76

ร้ อยละ
10.90%

เพิ"มขึน/ (ลดลง)
50.60 10.10%

85.70% -2,248.20 -34.10%

รายได้ เงินปั นผลและค่าบริ หารจัดการ

66.80

0.93%

146.70

2.90%

79.90 119.60%

รายได้ อืน

16.70

0.23%

23.10

0.46%

6.40 38.00%

7,168.97 100.00%

5,057.69

รวมรายได้

100.00% -2,111.30 -29.50%

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

ในปี พ.ศ. 2557 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด มีรายรับรวมทังสิ
' 'น 5,057.69 ล้ านบาท ลดลง 2,111.3 ล้ านบาท หรื อ
เทียบเท่าร้ อยละ 29.5 จากปี พ.ศ. 2556 โดยมีปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี '
1.

รายได้ ค่าเช่ าและค่ าบริ การ ในปี 2557 เท่ากับ 551.1 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 50.6 ล้ านบาท หรื อ 10.1% จากปี
2556 เนืองจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ พฒ
ั นาคุณภาพของคลังสินค้ าให้ มีความหลากหลายและมีความ
ซับซ้ อนมากยิงขึ 'น ส่งผลให้ คลังสินค้ าเหล่านี 'มีค่าเช่าต่อตารางเมตร ทีสูงกว่าคลังสินค้ าประเภท Built-to-Suit
ทัวไป รวมถึงการส่งมอบอาคารสํานักงานประเภท Built-to-Suit ได้ ถกู ทยอยส่งมอบให้ แก่ผ้ เู ช่า ส่งผลให้ รายได้
ค่ า เช่ า และบริ ก ารของดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั น นัน' ยัง คงเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื องแม้ ว่ า ณ สิ น' ปี 2557
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีพื 'นทีให้ เช่าและบริ การทีสามารถรับรู้ รายได้ รวมทังหมด
'
255,462 ตร.ม. ซึงลดลง
จาก 294,261 ตร.ม. ณ สิ 'นปี ก่อนก็ตาม

2.

รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรั พย์ เพื"อการลงทุนให้ แก่ ทรั สต์ เพื"อการลงทุนในอสังหาริ มทรั พย์ และ
สิทธิการเช่ าดับบลิวเอชเอ พรี เมี"ยม โกรท (“กองทรั สต์ WHART”) ในปี 2557 เท่ากับ 4,385.2 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตาม เนืองจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีการคํ 'าประกันรายได้ พื 'นทีบางส่วนแก่กองทรัสต์ WHART
ทําให้ ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีรายได้ รับล่วงหน้ าจากการขายทียังไม่สามารถรับรู้ ได้ จํานวน 48.5 ล้ านบาท
ซึงดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะสามารถรับรู้รายได้ สว่ นนี 'ได้ หากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด สามารถหา
ผู้เช่ามาเช่าพื 'นทีเหล่านี 'ได้ ก่อนการสิ 'นสุดระยะเวลาการคํ 'าประกัน ด้ วยเหตุนี 'ทําให้ ในปี 2557 ดับบลิวเอชเอ
คอร์ ปอเรชัน สามารถรับรู้รายได้ จากการขายทรัพย์สนิ หลังจากหักส่วนของรายได้ ทีไม่สามารถรับรู้ ได้ อนั เป็ นผล
จากภาระการคํ 'าประกันตามมาตรฐานบัญชีได้ เป็ นจํานวน 4,336.8 ล้ านบาท ลดลง 2,248.2 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ น 34.1% เมือเปรี ยบเทียบกับปี 2556 สืบเนืองจากในปี 2557 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ดําเนินการขาย
สินทรัพย์ทีมีพื 'นทีเช่ารวม 167,107 ตร.ม. ให้ แก่กองทรัสต์ WHART ในเดือนธันวาคม 2557 เพียงครัง' เดียว เมือ
เปรี ยบเทียบกับการจําหน่าย 2 ครัง' ในปี 2556

4

3.

รายได้ เงินปั นผลและค่ าบริหารและจัดการ ในปี 2557 เท่ากับ 146.7 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ จากเงิน
ปั นผลจํานวน 98.2 ล้ านบาท ทีได้ จากการถื อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ และสิทธิ การเช่า
ดับบลิวเอชเอ พรี เมียม แฟคทอรี แอนด์แวร์ เฮ้ าส์ ฟั นด์ (“กองทุนรวมฯ”) จํานวน 140.9 ล้ านหน่วย หรื อ 15% ของ
หน่วยลงทุนทังหมด
'
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และรายได้ จากการเป็ นผู้จัดการกองทรัสต์ WHART และ
ผู้บริ หารทรัพย์สนิ ให้ แก่กองทุนรวมฯ และกองทรัสต์ WHART จํานวน 48.5 ล้ านบาท

4.

รายได้ อ" ืน ประกอบด้ วย ดอกเบีย' รั บ รายได้ ค่านํา' และไฟฟ้ า ค่าบริ หารบริ ษัทในเครื อ และรายได้ อืนๆ รวม
ทังหมด
'
23.1 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 6.4 ล้ านบาท หรื อ 38.0% เมือเทียบกับปี 2556
ตารางเปรี ยบเทียบรายได้ รวมแยกตามประเภทธุ รกิจจากงบการเงินสําหรั บงวด ^ เดือน ระหว่ างปี
พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558

หน่ วย: ล้ านบาท
รายได้ คา่ เช่า ค่าบริ การและค่าสาธารณูปโภค
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ อืน
รวมรายได้

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. ร้ อยละ 30 มิ.ย. ร้ อยละ
เพิ"มขึน/ (ลดลง)
2557
2558
237.37 78.8% 1,261.52 60.3% 1,024.15 431.5%
533.53 25.5%
533.53
63.76 21.2%
298.39 14.2%
234.63 368.0%
301.13 100.0% 2,093.44 100.0% 1,792.31 595.2%

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวด 6 เดือน ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีรายได้ รวมเท่ากับ 2,093.44 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 1,792.31 ล้ าน
บาท หรื อร้ อยละ 595.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปัจจัยทีสําคัญดังนี '
1.

2.

3.

รายได้ ค่าเช่ า ค่ าบริการและค่ าสาธารณูปโภค เท่ากับ 1,261.5 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 1,024.2 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 595.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน ซึงสอดคล้ องกับการเติบโตของพืน' ทีให้ เช่าและบริ การจากการที
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน และบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาคลังสินค้ า ศูนย์กระจายสินค้ า และโรงงานเพือให้ เช่าอย่าง
ต่อเนือง นอกจากนี ' รายได้ ในส่วนนี 'ยังรวมถึงรายได้ ค่าบริ การทีเกิดจากการให้ บริ การระบบสาธารณูปโภคของ
เหมราชฯ อีกด้ วย
รายได้ จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จํ า นวน 533.5 ล้ า นบาท โดยเป็ นรายได้ ที ได้ รั บ จากการขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ได้ แก่ ทีดินในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราชฯ ซึงเป็ นหนึงในบริ ษัทย่อยของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํานวน 483.2 ล้ านบาท และเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจํานวน 50.3 ล้ าน
บาท โดยเป็ นผลจากการขายส่วนต่อเติมของโครงการ DSG ให้ แก่ กองทุนรวมฯ จํานวน 16.8 ล้ านบาท เมือวันที
28 เมษายน 2558 ทีผ่านมา และรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนในส่วนของเหมราชฯ อีกเป็ น
จํานวน 33.5 ล้ านบาท
รายได้ อ" ืน เท่ากับ 298.4 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 234.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 368.0 จากรายได้ อืนจํานวน 63.8 ล้ าน
บาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยหลักเป็ นผลมาจากการเพิมขึ 'นของรายได้ เงินปั นผล และค่าบริ หาร
จัดการทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและเหมราชฯ ได้ รับจากการเป็ นผู้บริ หารทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ กองทุน
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HPF และกองทรัสต์ฯ รวมถึง รายได้ ทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและบริ ษัทย่อยได้ รับจากการเป็ นผู้จัดการ
กองทรัสต์ฯ สําหรับระยะเวลา 6 เดือนสิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันและบริ ษัทย่อย
มีรายได้ เงินปั นผลและค่าบริ หารจัดการรวม 79.2 ล้ านบาท นอกจากนี 'เหมราชฯ ยังรับรู้กําไรจากการจําหน่ายหุ้น
ของบริ ษัทย่อยซึงเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิmในทรัพย์สินทีไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-Core Assets) ได้ แก่ ทีดินบนเกาะล้ าน
อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ และทีดินข้ างเคียงจํานวน 101.4 ล้ านบาท เมือวันที 29 เมษายน 2558 ทีผ่านมา
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ตารางเปรียบเทียบกําไรสุทธิจากงบการเงินรายปี ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2556 จนถึง ปี พ.ศ. 2557
กําไรสุทธิ
หน่ วย: ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
ต้ นทุนทางการเงิน

พ.ศ. 2556
1,463.5
1.52

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2557
เพิ"มขึน/ (ลดลง)
978.6
-484.8
-33.10%
1.02
-0.5
-33.10%

ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

กําไรสุทธิ สําหรับปี 2556 และ 2557 เท่ากับ 1,463.5 ล้ านบาท และ 978.6 ล้ านบาท ลดลง 484.8 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
33.1% โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเสือมราคาและค่าใช้ จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการได้ มาและการดําเนินการของอาคาร
เอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องในการเข้ าซื 'อกิจการของบริ ษัท เหมราชพัฒนาทีดิน
จํากัด (มหาชน) ทีไม่ใช่ค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ 'นเป็ นประจําของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ประกอบกับต้ นทุนทางการเงินที
เพิมขึ 'นตามการขยายกิจการของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน แม้ ว่าอัตราต้ นทุนทางการเงินเฉลียนันน้
' อยลงก็ตาม อีกทัง'
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ ดําเนินการขายสินทรัพย์ให้ แก่กองทรัสต์ WHART เพียงครัง' เดียว เทียบกับการขายที
มากกว่าปกติที 2 ครัง' ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ด้ วยรายได้ ค่าเช่าและบริ การ รวมถึงรายได้ ค่าบริ หารและจัดการกองทุน
รวมฯ และกองทรัสต์ WHART ทีเติบโตขึ 'น ทําให้ อตั รากําไรสุทธิของปี 2557 ที 19.3% นันลดลงเพี
'
ยงเล็กน้ อยจาก 20.4%
ในปี 2556
ตารางเปรียบเทียบกําไรสุทธิจากงบการเงินสําหรับงวด ^ เดือน ระหว่ างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2558
กําไรสุทธิ
งบการเงินรวม
หน่ วย: ล้ านบาท
30 มิ.ย. 2557 30 มิ.ย. 2558
เพิ"มขึน/ (ลดลง)
ต้ นทุนทางการเงิน
97.9
934.8
836.9
854.9%
กําไรสุทธิงบการเงินรวม
42.3
440.8
398.5
942.1%
กํ า ไรสุ ท ธิ เ ฉพาะบริ ษั ท ดั บ บลิ ว เอชเอ คอร์
59.7
221.5
161.8
271.0%
ปอเรชัน
สําหรับระยะเวลา 6 เดือนสิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันมีกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
เท่ากับ 221.5 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 161.8 ล้ านบาทหรื อร้ อยละ 271.0 เมือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุ
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หลักมาจากรายได้ ทีรับรู้ จากเหมราชฯ อาทิเช่น ค่าบริ การและค่าสาธารณูปโภค และรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
นอกจากนี ' ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันยังสามารถรับรู้ สว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและกิจการร่ วมค้ า ซึงเกิด
จากธุรกิจไฟฟ้ าจํานวน 477.8 ล้ านบาท แม้ วา่ จะมีคา่ ใช้ จ่ายทีเพิมขึ 'นส่วนใหญ่จากต้ นทุนทางการเงินทีเพิมขึ 'น 505.2 ล้ าน
บาท จากเงินกู้ของการซื 'อหุ้นของเหมราชฯ
ตารางเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น จํากัด (มหาชน) ระหว่ าง ปี
พ.ศ. 2556 จนถึง ปี พ.ศ. 2557 และ ณ วันที" 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย:ล้ านบาท

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

สินทรัพย์รวม
11,048.9
หนี 'สินรวม
6,895.1
ส่ วนของผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ
4,153.8
คอร์ ปอเรชั"น
ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

15,952.0
11,472.0
4,480.1

เพิมขึ 'น
(ลดลง)
4,903.2
4,576.9
326.3

ร้ อยละ 30 มิ.ย. 2558
44.4
66.4
7.9

82,288.4
65,336.4
16,951.9

เพิมขึ 'น
(ลดลง)
66,336.4
53,864.4
12,471.8

ร้ อย
ละ
415.9
469.5
278.4

สินทรัพย์
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีสินทรัพย์รวมจํานวน 15,952.0 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 4,903.2 ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ น 44.4% จากปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากมูลค่าของอาคารเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ที
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซื 'อมาจากกลุม่ เมเจอร์ ดีเวลลอปเมนท์ ทีดินทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ซื 'อเพิมระหว่างปี
และเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ ซึงจัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผือขาย
ณ วัน ที 30 มิ ถุ น ายน 2558 ดับ บลิ ว เอชเอ คอร์ ป อเรชั นมี สิ น ทรั พ ย์ ร วมจํ า นวน 82,288.4 ล้ า นบาท ซึ งโดยหลัก
ประกอบด้ ว ยค่า ความนิ ย ม 19,635.5 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.9 ของสิน ทรั พ ย์ ร วม ต้ น ทุน โครงการพัฒ นา
อสังหาริ มทรั พย์ (สุทธิ ) 16,267.0 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19.8 ของสินทรัพย์ รวม อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
(สุทธิ) จํานวน 12,533.4 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 15.2 ของสินทรัพย์รวม เงินร่ วมทุนในบริ ษัทร่ วม 8,531.5 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 10.4 ของสินทรัพย์รวมและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนทีถือไว้ เพือขายจํานวน 7,654.8 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 9.3 ของสินทรัพย์รวม
หนีส/ นิ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีหนี 'สินรวมจํานวน 11,472.0 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 4,576.9 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ น 66.4% จากปี ก่อน โดยมีอตั ราหนี 'สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ 'นปี 2557 เท่ากับ 2.6 เท่า และมีอตั ราหนี 'สิน
ทีมีภาระดอกเบี 'ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.3 เท่าโดยมีสาเหตุหลักมาจากการเสนอขายหุ้นกู้มลู ค่ารวม 4,500 ล้ านบาท
แก่นกั ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันมีหนี 'สินรวม 65,336.4 ล้ านบาท ซึงโดยหลักประกอบด้ วยเงินกู้ยืม
จํานวน 36,125.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 55.3 ของหนี 'สินรวม หุ้นกู้จํานวน 21,832.5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
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33.4 ของหนี 'สินรวม และเจ้ าหนี 'การค้ าและเจ้ าหนี 'อืนจํานวน 3,307.6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5.1 ของหนี 'สินรวม
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันมีหนี 'สินรวมเพิมขึ 'น 53,864.4 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 469.5 จากสิ 'นปี 2557
ตารางเปรียบเทียบกระแสเงินสดของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น จํากัด (มหาชน) ระหว่ าง ปี พ.ศ. 2556
จนถึง ปี พ.ศ. 2557 และสําหรับงวด 6 เดือน ปี พ.ศ. 2558
กระแสเงินสด
หน่ วยล้ านบาท :

งบการเงินรวม
เพิ"มขึน/
30 มิ.ย.
(ลดลง)
2557

30 มิ.ย.
2558

เพิมขึน
(ลดลง)

54.9

(5.8)

(60.7)

2,894.9

(2,418.6)

(36,217.1)

(33,798.5)

4,646.6

3,762.1

2,527.4

38,763.9

36,236.5

51.1

705.7

163.7

2,541.0

2,377.3

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

165.5

4.0

(161.5)

(1,704.6)

(4,599.5)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
884.4
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ"มขึน/
(654.6)
สุทธิ(ลดลง)
ทีมา: บริ ษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรม(ใช้ ไปใน)
ดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้ มาจากกิจการการดําเนินงานในปี 2557 เท่ากับ 4.0 ล้ านบาท ลดลง 161.5 ล้ านบาท ในขณะที กระแสเงิน
สดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 เท่ากับ 4,599.5 ล้ านบาท คิดเป็ นการลงทุนเพิมขึ 'น 2,894.9 ล้ านบาท สาเหตุ
หลักมาจากเงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนให้ กับกองทุนรวมฯ น้ อยลงจํานวน 2,129.0 ล้ านบาท
เนืองจากดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จํากัด ดําเนินการขายทรัพย์สินให้ แก่กองทรัสต์ WHART เพียงครัง' เดียว และเงินสด
จ่าย (สุทธิจากเงินสดรับ) เพือซื 'อเงินลงทุนชัวคราว เพิมขึ 'นจํานวน 599.4 ล้ านบาท ซึงเป็ นเงินลงทุนในกองทุนรวมฯ ในการ
บริ หารเงินของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน โดยกระแสเงินสดหลักในปี 2557 จะมาจากกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมการ
จัดหาเงินเท่ากับ 4,646.6 ล้ านบาท เพิมขึ 'น 3,762.1 ล้ านบาท อันมาจากการเสนอขายหุ้นกู้ของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน จํานวน 4,500 บาท ประกอบกับเงินสดจ่ายปั นผล เพิมขึ 'น 555.4 ล้ านบาท จากการจ่ายปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556
สําหรับงวดหกเดือนสิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 กระแสเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดําเนินงานคิดเป็ น 5.8 ล้ านบาท ซึง
ลดลง 60.7 ล้ านบาทเมือเทียบกับช่วงเดียวกันปี ก่อน สําหรับกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 36,217.1
ล้ านบาท คิดเป็ นการลงทุนเพิมขึ 'น 33,798.5 ล้ านบาท สืบเนืองจากการทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน เข้ าซื 'อหุ้นของเหม
ราชฯ ตังแต่
' วนั ที 13 มีนาคม 2558 จนถึงวันที 20 เมษายน 2558 ทีผ่านมา ส่งผลให้ ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีเงินสด
จ่ายสําหรับการลงทุนดังกล่าวทีต้ องรับรู้ เพิมขึ 'น ณ วันที 30 มิถนุ ายน 2558 โดยการเข้ าซื 'อหุ้นของเหมราชฯ นันยั
' งเป็ น
ปั จจัยหลักทีส่งผลให้ กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิมขึ 'นเมือช่วงเดียวกันของปี ก่อนด้ วย ซึงสําหรับงวดหกเดือน
สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายนปี 2558 มีกระแสเงินสดได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 38,763.9 ล้ านบาท
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ความเห็นของผู้จดั การกองทรัสต์ และที"ปรึกษาทางการเงิน
ต่ อความสามารถในการรับประกันของผู้รับประกันรายได้ ของกองทรัสต์
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินได้ ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และกระแส
เงินสดของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน (ตามข้ อมูลทางการเงิน ปี 2555-2557 และงวดหกเดือนสิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน
2558) จากข้ อมูลดังกล่าว ทางผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินมีความเห็นสอดคล้ องกันว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน เป็ นบริ ษัททีมีฐานะทางการเงินทีอยู่ในระดับทีน่าพอใจ และมีกระแสรายได้ ทีสมําเสมอ อีกทังหากการจั
'
ดตัง'
กองทรัสต์ในครัง' นี 'ประสบความสําเร็ จ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ยังจะมีกระแสเงินสดเพิมขึ 'นจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เข้ ากองทรัสต์ ซึงเมือพิจารณาข้ อมูลดังกล่าวประกอบกับประมาณการการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าที
ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ตกลงรับประกันตามสัญญาตกลงกระทําการ กับกองทรัสต์ในปี พ.ศ. 2558 - 2567 สําหรับ
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และในปี พ.ศ. 2558 - 2564 สําหรับโครงการบางนา บิสซิเนส คอม
เพล็กซ์ ตามตารางด้ านล่าง จะเห็นได้ วา่ ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน น่าจะมีความสามารถในการรับประกันกําไรจากการ
ดําเนินงานขันตํ
' าของทรัพย์สินทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุนครัง' แรกอยู่ในขอบเขตทียอมรับได้ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์
ดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ ความไม่แน่นอนและความเสียงทางธุรกิจ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเมือง และการแข่งขัน ซึง
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินไม่สามารถควบคุมได้ อีกทังยั
' งตังอยู
' ่บนสมมติฐานเกียวกับการตัดสินใจทาง
ธุรกิ จในอนาคตทีอาจเปลียนแปลงได้ และ ผลการประกอบการและผลการดําเนินงานในอดีตของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน มิได้ เป็ นสิงทีรับประกันถึงผลการดําเนินงานหรื อความมันคงทางการเงินดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันในอนาคต
ดังนัน' ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงินจึงไม่สามารถรับรองได้ วา่ การคาดการณ์ดงั กล่าวจะเกิดขึ 'นจริ ง และการ
คาดการณ์ดงั กล่าวอาจมีความแตกต่างจากผลทีเกิดขึ 'นจริ งอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี
' ' ปั จจัยทีผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงิน ใช้ ในการพิจารณาประกอบด้ วยปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี '
1.

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น
ดับ บลิว เอชเอ คอร์ ปอเรชัน มี ผ ลการดํ า เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น ที แข็ ง แกร่ ง โดย ณ สิน' สุด วัน ที 30
มิถนุ ายน 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีสนิ ทรัพย์รวม จํานวน 82,288 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม
จํานวน 16,952 ล้ านบาท โดยหากพิจารณาส่วนผลการดําเนินงาน พบว่า ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีผลการ
ดําเนินงานอยูใ่ นระดับทีน่าพึงพอใจ กล่าวคือมีรายได้ รวม ในปี 2555 2556 และ 2557 จํานวน 2,213 ล้ านบาท
7,169 ล้ านบาท และ 5,057 ล้ านบาท ตามลําดับ และงวดหกเดือน ปี 2558 จํานวน 2,093 ล้ านบาท โดยมีกําไร
ก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ จํานวน 402 ล้ านบาท 1,895 ล้ านบาท และ 1,498 ล้ านบาท ตามลําดับ
และงวดหกเดือน สิ 'นสุดวันที 30 มิถนุ ายน 2558 จํานวน 1,258 ล้ านบาท

2.

การจัดอันดับความน่ าเชื"อถือของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชั"น (Credit Rating)
เมือวันที 19 พฤษภาคม 2558 ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือโดยบริ ษัท ฟิ ทช์
เรทติ 'ง จํากัด เป็ น BBB+ (tha) ซึงยืนยันถึงฐานะทางการเงินทีอยู่ในระดับทีน่าพึงพอใจของดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชัน ได้ เป็ นอย่างดี
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3.

เงินสดที"จะได้ รับจากการจัดตัง/ กองทรัสต์
การจัดตังกองทรั
'
สต์ของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน ในครัง' นี ' จะทําให้ ดบั บลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีกระแสเงินสด
เพิมขึ 'นอย่างมากจากการขายทรัพย์สนิ เข้ ากองทรัสต์ ซึงจะเป็ นส่วนช่วยเสริ มสร้ างสภาพคล่องและความสามารถ
ในฐานะผู้รับประกันกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าของดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน

4.

การวิเคราะห์ ภาระการสนั บสนุ นกําไรจากการดําเนินงานขัน/ ตํ"าที"อาจเกิดขึน/ กับ ดับบลิวเอชเอ คอร์
ปอเรชั"น จากการรับประกันกําไรจากการดําเนินการขัน/ ตํ"าตามสัญญาตกลงกระทําการ
ในทางปฏิบัติแล้ ว ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน จะรั บผิดชอบและชํ าระเฉพาะส่วนต่างระหว่างกํ าไรจากการ
ดําเนิ นงานตามจริ งและกํ าไรจากการดํา เนินงานขัน' ตําให้ แก่ กองทรั สต์ เท่านัน' โดยมิไ ด้ ชําระกํ า ไรจากการ
ดําเนินงานขันตํ
' าทังจํ
' านวน บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้ างกําไรจากการดําเนินการตามจริ งจากผู้
เช่าทีได้ ทําสัญญาเช่าและสัญญาบริ การไว้ แล้ ว ทัง' นี ' เพือให้ นกั ลงทุนได้ พิจารณาอย่างเห็นภาพมากขึ 'น ทาง
ผู้จดั การกองทรัสต์และทีปรึกษาทางการเงิน ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ภาระการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงาน
ขันตํ
' าทีอาจเกิดขึ 'นของผู้รับประกันรายได้ โดยอ้ างอิงข้ อมูลประมาณการกําไรจากการดําเนินงานของสินทรัพย์
จากรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ซึงคาดการณ์วา่ ภาระการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขัน'
ตําของผู้รับประกันรายได้ ทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันต้ องรับผิดชอบอยู่ในระดับทียอมรับได้ บนสมมติฐานว่า
กองทรัสต์จะสามารถสร้ างกําไรจากการดําเนินงานเป็ นไปตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ
ดังต่อไปนี '
ประมาณการการสนั บสนุ นกําไรจากการดําเนิ นงานขัน/ ตํ"าที"อาจเกิดขึน/ ของผู้รับประกันรายได้ (บน
สมมติฐานว่ ากองทรัสต์ จะเข้ าลงทุนในวันที" 1 กันยายน พ.ศ. 2558)
โครงการเอสเจ อินฟิ นิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน/ ตํ"า
ต่ อปี ที"รับประกัน/1
(ล้ านบาท)
1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 - 31 มี.ค. 2565
1 เม.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566

81.06
136.55
138.53
145.18
146.39
146.61
154.16
154.05
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กําไรจากการ
ดําเนินงาน
ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2
(ล้ านบาท)
40.51
107.27
121.44
136.93
142.55
142.36
157.59
161.20

ประมาณการการ
สนับสนุนกําไรจาก
การดําเนินงานขัน/
ตํ"าของผู้รับประกัน
รายได้ /3 (ล้ านบาท)
40.55
29.28
17.09
8.25
3.84
4.25
-

กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน/ ตํ"า
ต่ อปี ที"รับประกัน/1
(ล้ านบาท)
1 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567
1 เม.ย. 2567 - 31 ส.ค. 2567

153.96
64.14

กําไรจากการ
ดําเนินงาน
ประมาณจากผู้
ประเมินราคา/2
(ล้ านบาท)
160.89
74.24

ประมาณการการ
สนับสนุนกําไรจาก
การดําเนินงานขัน/
ตํ"าของผู้รับประกัน
รายได้ /3 (ล้ านบาท)
-

โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
กําไรจากการ
ดําเนินงานขัน/ ตํ"าต่ อ
ปี ที"รับประกัน/1
(ล้ านบาท)

1 ก.ย. 2558 - 31 มี.ค. 2559
1 เม.ย. 2559 - 31 มี.ค. 2560
1 เม.ย. 2560 - 31 มี.ค. 2561
1 เม.ย. 2561 - 31 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2563
1 เม.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
1 เม.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564

14.42
24.06
24.17
24.64
24.82
24.87
10.79

กําไรจากการ
ประมาณการการ
ดําเนินงานประมาณ สนับสนุนกําไรจาก
จากผู้ประเมินราคา/2 การดําเนินงานขัน/ ตํ"า
(ล้ านบาท)
ของผู้รับประกัน
รายได้ /3
(ล้ านบาท)
13.28
1.14
22.75
1.30
23.34
0.83
23.37
1.27
23.49
1.33
24.14
0.73
10.75
0.04

หมายเหตุ
/1 กําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าต่อปี ทีรับประกัน (โปรดพิจารณาส่วนที 2 ข้ อ 2.7 สรุปสาระสําคัญของสัญญา)
/2 กําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา อ้ างอิงจากรายงานการประเมินราคาของ บริ ษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จํากัด
และ บริ ษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี จํากัด โดยเป็ นกําไรจากการดําเนินงานเฉลียของผู้ประเมินทังสองราย
'
และปรับปรุงสัดส่วน
เวลาให้ มีความสอดคล้ องกับกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าต่อปี ทีรับประกัน โปรดพิจารณาสมมติฐานการประเมินราคาเพิมเติมใน
ส่วนที 2 ข้ อ 2.6 สรุปสาระสําคัญของรายงานการประเมินและมูลค่าสูงสุดทีกองทรัสต์จะเข้ าลงทุน
/r ส่วนต่างระหว่าง กําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าต่อปี ทีรับประกัน และกําไรจากการดําเนินงานประมาณจากผู้ประเมินราคา

จากประมาณการในตารางขันต้
' น จะเห็นได้ ว่าประมาณการการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าของผู้
รับประกันรายได้ ทีดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชันต้ องรับผิดชอบ คิดเป็ นภาระการสนับสนุนช่วงสูงประมาณ 40.55
ล้ า นบาทต่อ ปี สําหรั บ โครงการเอสเจ อิ นฟิ นิท วัน บิ สซิ เนส คอมเพล็ก ซ์ และ 1.33 ล้ า นบาทต่อปี สําหรั บ
โครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ บนสมมติฐานว่ากองทรัสต์จะสามารถสร้ างกําไรจากการดําเนินงาน
เป็ นไปตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ ในขณะที ดับบลิวเอชเอ คอร์ ปอเรชัน มีกําไรก่อนต้ นทุน
ทางการเงินและภาษี เงินได้ ในปี 2557 จํานวน 1,498 ล้ านบาท และงวดหกเดือน สิ 'นสุดวันที rs มิถนุ ายน tuuv
จํานวน 1,258 ล้ านบาท ซึงสูงกว่าภาระการสนับสนุนกําไรจากการดําเนินงานขันตํ
' าของผู้รับประกันรายได้
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