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รายละเอียดของการแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

การแก้ไขสัญญาก่อตัง้ทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง 

(ข้อความตวัเอียง และมีเคร่ืองหมายขดี หมายถึงข้อความทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ข้อ

สัญญา 
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2.6 ภายหลังจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้รับทรัพย์สิน
เร่ิมต้นดงักลา่ว กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินหลัก
ตามที่ระบไุว้ในข้อ 8.1 โดยรายละเอียดของทรัพย์สิน
หลักที่กองทรัสต์จะลงทุนครัง้แรก ปรากฏตาม
รายละเอียดบัญ ชีทรัพย์สิน เอกสารแนบ  4 ทัง้นี ้
กองทรัสต์อาจใช้เงินประกนัการเช่า และ/หรือ เงินท่ีได้
จากการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก รวมทัง้กู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเพื่อการลงทนุ
ในทรัพย์สินหลักดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้การใช้เงินประกนั
การเช่า รวมทัง้จ านวนเงินกู้และข้อก าหนดเก่ียวกบัการ
กู้ยืมเงินเป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ดงักลา่ว นอกจากนี ้ทรัพย์สินที่จะให้
เป็นกองทรัสต์ยงัรวมถึงทรัพย์สินอื่นทีก่องทรัสต์จะ
ได้มาเพิ่มเติมตามข้อตกลงและเง่ือนไขแห่งสญัญานี ้
ตลอดจนหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 

ภายหลังจากที่กองทรัสต์โดยทรัสตีได้ รับทรัพย์สินเร่ิมต้น
ดงักลา่ว กองทรัสต์จะลงทนุในทรัพย์สินหลักตามที่ระบไุว้ในข้อ 
8.1 โดยรายละเอียดของทรัพย์สินหลักทีก่องทรัสต์จะลงทนุครัง้
แรก ทรัพย์สินหลักจากการลงทุนเพ่ิมเติมในการเพ่ิมทนุครั้งที่ 1  
และทรัพย์สินหลักจากการลงทุนเพ่ิมเติมครั้งที่ 2 ปรากฏตาม
รายละเอียดบญัชีทรัพย์สินเอกสารแนบ 4 ทัง้นี ้กองทรัสต์อาจ
ใช้เงินประกันการเช่า และ/หรือ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินหลัก รวมทัง้กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนั
การเงินเพื่อการลงทนุในทรัพย์สินหลักดงักลา่วด้วย ทัง้นี ้การใช้
เงินประกนัการเช่า รวมทัง้จ านวนเงินกู้และข้อก าหนดเก่ียวกบัการ
กู้ยืมเงินเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วย และ/หรือ แบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และกองทรัสต์ต้องมี
ระบบการบริหารจัดการเงินประกันการเช่าให้มีพร้อมเมื่อผู้เช่า
พื้นที่ใช้สิทธิเรียกคืนเงินประกันการเช่า  ดังกล่าว นอกจากนี ้
ท รัพย์สินที่จะให้ เป็นกองทรัสต์ยังรวมถึงทรัพย์สินอื่ นที่
กองทรัสต์จะได้มาเพิ่มเติมตามข้อตกลงและเงื่อนไขแหง่สญัญานี ้
ตลอดจนหลกัเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
เก่ียวข้อง 

แก้ไขเพื่อการลงทนุเพิ่มเตมิและเพื่อให้
สอดคล้องกบัการใช้เงินกู้และเงินประกนัการ
เช่าตามที่ได้ขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 
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10.5.3 กรณีที่กองทรัสต์ต้องน าทรัพย์สินของกองทรัสต์ไป
เป็นหลกัประกนัการกู้ยืมเงินอนัเป็นการก่อภาระผกูพนั
ใหม่เหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์ การให้หลกัประกัน
ดังกล่าวกองทรัสต์ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ 
ทัง้นี  ้กองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุมัติโดยมติของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ หากเป็นกรณีการให้หลกัประกันที่มีอยู่
แล้วหรือการเพิ่มวงเงินหลักประกันให้แก่ผู้ ให้กู้ หรือ
เจ้าหนีร้ายเดิมจากหลกัประกนัที่มีอยู่แล้วตามที่ได้ระบุ
ไ ว้ ใน แบบ แสด งราย ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร เส น อ ข าย
หน่วยทรัสต์หรือหนังสือชีช้วน หรือกรณีที่ผู้ ให้กู้ หรือ
เจ้าหนีร้ายเดิมโอนสิทธิเรียกร้องตามสญัญากู้ ยืมเงิน 
และ/หรือ หลกัประกันที่มีอยู่แล้วแต่เดิมให้แก่ผู้ รับโอน
สทิธิเรียกร้องซึง่เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายใหม่ 
 

กรณีที่กองทรัสต์ ต้องน าทรัพย์สินของกองท รัสต์ ไปเป็น
หลักประกันการกู้ ยืมเงินอันเป็นการก่อภาระผูกพันใหม่เหนือ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การให้หลกัประกันดงักล่าวกองทรัสต์
ต้องได้รับอนมุตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
ทัง้นี ้กองทรัสต์ไม่ต้องได้รับอนุมตัิโดยมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 
หากเป็นกรณี (1) การให้หลกัประกนัท่ีมีอยู่แล้วหรือการเพิ่มวงเงิน
หลกัประกนัให้แก่ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายเดิมจากหลกัประกนัที่มีอยู่
แล้วตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์หรือหนังสือชีช้วน หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมผู้รับผลประโยชน์หรือผู้รับจ านองเหนือทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ซ่ึงเกิดจากการเปลีย่นแปลงผูใ้หกู้้รายใหม่จากการปรับ
โครงสร้างเงินกู้ ยืม เพื่อน าไปใช้ช าระหนี้ เงิน กู้ ยืมฉบับ เดิม 
(Refinance) โดยคงหลักประกันเท่าเดิมหรือไม่มากไปกว่าเดิม 
หรือ (3) กรณีที่ผู้ ให้กู้ หรือเจ้าหนีร้ายเดิมโอนสิทธิเรียกร้องตาม
สญัญากู้ยืมเงิน และ/หรือ หลกัประกนัท่ีมีอยู่แล้วแตเ่ดิมให้แก่ผู้ รับ
โอนสทิธิเรียกร้องซึง่เป็นผู้ให้กู้หรือเจ้าหนีร้ายใหม่”  

แก้ไขเพื่อความคลอ่งตวัในการขอ refinance 
จากธนาคารเพื่อให้ไมต้่องมีการขอมติหากไม่
เพิ่มภาระให้แก่กองทรัสต์ 
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15.3.2 ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส 
(Interim Distribution) 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหวา่ง
กาลในแต่ละไตรมาส (Interim Distribution) (หากมี) 
ภายใน 90 (เก้าสิบ) วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลา
บญัชีส าหรับ      ไตรมาสลา่สดุก่อนจ่ายประโยชน์ตอบ
แทน โดยจะจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) 
วนันบัแตว่นัปิดสมดุทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม: 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล 
การก าหนดอตัราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของผู้จัดการกองทรัสต์ ซึง่หากประโยชน์
ตอบแทนที่จะประกาศจ่ายต่อหน่วยทรัสต์ระหว่าง
รอบไตรมาสใดมีมูลค่าต ่ากว่าหรือเท่ากับ  0.10 (ศูนย์
จดุหนึง่ศนูย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิที่
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสม
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเพื่อน าไปจ่ายรวมกับ
ประโยชน์ตอบแทนที่จะให้มีการจ่ายในงวดถดัไป 
ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุ

ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่ละไตรมาส (Interim 
Distribution) 
 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาลในแต่
ละไตรมาส (Interim Distribution) (หากมี) ภายใน 90 (เก้าสิบ) 
วันนับแต่วันสิน้รอบระยะเวลาบัญชีส าหรับ      ไตรมาสล่าสุด
พิจารณาผลการด าเนินงานก่อนจ่ายประโยชน์ตอบแทน โดยจะ
จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วนันับแต่วนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ถอืหน่วยทรัสต์  
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม: 
ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล การก าหนด
อัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งหากประโยชน์ตอบแทนที่จะประกาศจ่าย
ตอ่หน่วยทรัสต์ระหว่างรอบไตรมาสใดมีมูลคา่ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
0.10 (ศนูย์จดุหนึ่งศนูย์) บาท ผู้จัดการกองทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่
จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้ และให้สะสมประโยชน์
ตอบแทนดงักลา่วเพื่อน าไปจ่ายรวมกบัประโยชน์ตอบแทนท่ีจะให้
มีการจ่ายในงวดถดัไป 
 
ส าหรับนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว ผู้จัดการ

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานจริง  
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ไว้ในสญัญานี ้เว้นแต่กรณีที่ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/
หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจตามกฏหมาย ได้แก้ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่ ม เติม  ประกาศ ก าหนด สั่งการ 
เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น ผู้ จัดการ
กองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้ 

กองทรัสต์จะด าเนินการให้เป็นไปตามที่ระบไุว้ในสญัญานี ้เว้นแต่
กรณีที่ ส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจ
ตามกฏหมาย ได้แก้ไขเปลีย่นแปลง เพิ่มเติม ประกาศ ก าหนด สัง่
การ เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่างอื่น ผู้จัดการกองทรัสต์
จะด าเนินการให้เป็นไปตามนัน้” 

18. 2. 2 
(3) 

ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สิน การ
จัดท าสมุดทะเบียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมถึงการ
ติดตามการจ่ายเงินปันผล หรือการปฏิบตัิงานด้านการ
สนับสนุนให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ได้รับอนุญาต
จากตลาดหลกัทรัพย์ด าเนินการได้  
 

“ทรัสตีอาจมอบหมายงาน การเก็บรักษาทรัพย์สนิ การจดัท าสมดุ
ทะเบียน ผู้ถือหน่วยทรัสต์ การติดตามการจ่าย เงินปันผล 
ประโยชน์ตอบแทน หรือการปฏิบตัิงานด้านการสนบัสนนุ รวมถึง 
การติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูล การยื่นเอกสาร และน าส่ง
ค่ า ธ รรม เนี ย ม แล ะภ า ษี โรง เ รือ น แล ะ ที่ ดิ น อัน เกิ ด จ าก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์มีหนา้ทีต่อ้งช าระภาษีหกั ณ ทีจ่่าย
อนัเนื่องจากการบริหารจัดการดังกล่าว และ/หรือ ภาษีอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ การบริหารจัดการ
อสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวต่อพนกังานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้บริษัทในเครือของทรัสตี หรือผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรือนายทะเบียนรายอื่นที่ได้รับอนุญาตจากตลาด
หลกัทรัพย์ด าเนินการได้ 

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานจริง 

18. 2. 8 
(10) 
ว ร ร ค
แรก 

ทรัสตีมีหน้าที่ให้การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทรัสต์และมูลค่าหน่วยทรัสต์ ณ วนัท า
การสุดท้ายของแต่ละไตรมาสตามหลักเกณฑ์ที่
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด เพื่อที่ผู้จัดการ

ทรัสตีมีหน้าที่ให้การรับรองรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทรัสต์และมลูคา่หน่วยทรัสต์ ณ วนัท าการสดุท้ายของแตล่ะ
ไตรมาสตามหลกัเกณฑ์ที่กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องประกาศก าหนด 
เพื่อท่ีผู้จัดการกองทรัสต์จะใช้ในการเปิดเผยรายงานดงักลา่วต่อ

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินงานจริง 



 
 

สิง่ที่สง่มาด้วย 8 หน้า 5 

 

ข้อ
สัญญา 

ข้อสัญญาเดิม ข้อสัญญาที่แก้ไข หมายเหตุ 

กองทรัสต์จะใช้ในการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วัน
สดุท้ายของแตล่ะไตรมาสนัน้ 
 

ส านักงาน ก.ล.ต. ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วนันบัแต่วนัสดุท้ายของ
แตล่ะไตรมาสนัน้ 
 
 

 


