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- สรุปข้อสนเทศ – 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (กองทรัสต์ SSTRT) 

Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust 

 
1. ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอสเอสที  รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั 

(SST REIT Management Company Limited) 

2. ส านักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ 2044/25-27 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: 02-318-5514-5 
โทรสำร:  02-318-3490-1 
Website: www.sstrm.co.th 

3. ทรัสต ี บริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั 
(One Asset Management Limited) 

4. ส านักงานของทรัสต ี 989 อำคำรสยำมพวิรรธน์ทำวเวอร์ ชัน้ 9, 24 ถนนพระรำมที่ 1  
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหำนคร 
โทรศพัท์: 02 659 8888  
โทรสำร:  02 659 8860-1 
Website: https://www.one-asset.com/ 

5. วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (วันที่
เร่ิมท าการซือ้ขาย) 

26 ธนัวำคม 2560 

6. ประเภทหลกัทรัพย์จดทะเบียน หนว่ยทรัสต์ 82,000,000 หนว่ย ด้วยมลูคำ่ที่ตรำไว้หนว่ยละ 7.7007 
บำทตอ่หนว่ย รวมทัง้สิน้ 631,457,400 บำท  

จำกกำรสบัเปลีย่นหนว่ยทรัสต์ SSTRT เพื่อแลกเปลีย่นกบัทรัพย์สนิและ
ภำระของกองทนุรวม SSTSS (ซึง่เป็นไปตำมมติของกำรประชมุวิสำมญั
ของผู้ ถือหนว่ยของกองทนุรวม SSTSS เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2560)  

 

 

 

 

 

สรุปข้อสนเทศนีเ้ป็นเพียงข้อมูลสรุปของกองทรัสต์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือ
ชีช้วนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสอืชีช้วนที่บริษัทฯ ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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7. ราคาเสนอขาย อตัรำส่วนกำรแลกหน่วยทรัสต์กับทรัพย์สินและภำระของกองทุนรวม 

SSTSS พิจำรณำจำกอตัรำ 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุรวม SSTSS ตอ่ 1 
หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT พร้อมเงินสด 2.68 บำทตอ่หนว่ย  

8. ตลาดรอง ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

9. ที่มาของกองทรัสต์ 

กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ (SSTSS) (“กองทุนรวม SSTSS”) โดยบริษัทหลกัทรัพย์

จดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั (“บริษัทจดักำร”) ได้รับหนงัสือจำกบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SST”) ในฐำนะผู้ ถือ

หนว่ยลงทนุรำยใหญ่เกินร้อยละ 10 ของกองทนุรวม SSTSS โดยประสงค์ขอให้บริษัทจดักำรเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยลงทนุเพื่อ

พิจำรณำกำรแปลงสภำพกองทนุรวม SSTSS เป็นกองทรัสต์ ทัง้นี ้SST ได้เลง็เห็นถึงประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุ

รวม SSTSS โดยรวม จึงมีควำมประสงค์ที่จะแปลงสภำพกองทุนรวม SSTSS เป็นทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์

ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์ SSTRT”) เนื่องจำกกองทุนรวม SSTSS ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพิ่มเงินทุนเพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติมได้ ตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ที่ สน . 25/2552 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรจดัตัง้และจดักำรกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ ซึง่ก ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรยื่นค ำขอควำม

เห็นชอบเพิ่มเงินทนุเพื่อลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติมต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

(“ส ำนกังำน ก.ล.ต.”) ภำยในวนัที่ 31 ธันวำคม 2556 ประกอบกบักำรที่สิทธิประโยชน์ทำงภำษีของผู้ ถือหน่วยลงทุนของ

กองทนุรวม SSTSS ซึง่จะได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ และสทิธิประโยชน์ทำงภำษีของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ซึ่งจะได้รับกำร

ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ และอำกรแสตมป์ อนัเนื่องมำจำกกำรแปลงสภำพกองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์

เป็นทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ รวมทัง้สิทธิประโยชน์เก่ียวกับค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์อันเนื่องมำจำกกำรแปลงสภำพกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำริมทรัพย์ จะสิน้สดุภำยในวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  

ในกำรนี ้บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ำกัด (“บริษัท”) ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบเป็นผู้จัดกำรกองทรัสต์จำก

ส ำนกังำน ก.ล.ต. เมื่อวนัที่ 1 ธันวำคม 2560 ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ในฐำนะผู้ก่อตัง้ทรัสต์ และผู้ที่จะเข้ำเป็น

ผู้จดักำรกองทรัสต์ ให้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ เมื่อวนัที่ 8 ธันวำคม 2560 โดยบริษัท ได้เสนอขำยหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

SSTRT จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 82,000,000 หน่วย ให้แก่กองทนุรวม SSTSS เพื่อซือ้ทรัพย์สินของกองทนุรวม SSTSS ซึ่งเมื่อมี

กำรเลิกกองทุนรวม SSTSS หน่วยทรัสต์ที่เสนอขำยให้แก่กองทุนรวม SSTSS จะจ่ำยคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนเดิมของ

กองทุนรวมดังกล่ำวตำมอตัรำกำรสบัเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ SSTRT เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภำระของกองทุนรวม 

SSTSS โดยพิจำรณำจำกอตัรำ 1 หนว่ยลงทนุของกองทนุ SSTSS ตอ่ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT (“Swap Ratio”) 

พร้อมเงินสดจ ำนวน 2.68 บำทตอ่หนว่ย 

 
10. วันจดัตัง้กองทรัสต์ 13 ธนัวำคม 2560 

11. ลักษณะโครงการ ระบเุฉพำะเจำะจง ประเภทไมรั่บไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์  
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12. อายุโครงการ ไมก่ ำหนดอำยกุองทรัสต์  

13. วัตถุประสงค์การลงทุน 

กำรเสนอขำยในครัง้นีเ้ป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์เพื่อรองรับกำรแปลงสภำพจำกกองทุนรวม SSTSS มำเป็น

กองทรัสต์ SSTRT ซึง่กองทรัสต์ SSTRT ได้ออกและเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ที่มลูคำ่ทนุจดทะเบียนรวม 631,457,400 บำท โดยมี

กำรกู้ ยืมเงินจ ำนวน 240,000,000 บำท ส ำหรับกำรแปลงสภำพในครัง้นี ้โดยกองทรัสต์ SSTRT รับโอนทรัพย์สินหลกัจำก

กองทนุรวม SSTSS โดยไมม่ีกำรระดมทนุเพื่อลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์อื่นเพิ่มเติม 

 
14. นโยบายการลงทุน 

กองทรัสต์ SSTRT มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลกัประเภทอสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

(รวมถึงสิทธิกำรเช่ำช่วงอสงัหำริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นสว่นควบหรือเคร่ืองอปุกรณ์ของอสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำว ซึ่ง

รวมถึงสิ่งปลูกสร้ำงและทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดินและอำคำร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ งำนระบบในอำคำร และ

ทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ของอสงัหำริมทรัพย์ดังกล่ำว โดยประเภททรัพย์สินที่

กองทรัสต์ SSTRT จะลงทนุ ได้แก่ อำคำรคลงัสนิค้ำ และคลงัเอกสำร รวมถึงอสงัหำริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกบักำรจดัหำรำยได้

จำกกำรให้เช่ำพืน้ท่ีเพื่อจดัเก็บสนิค้ำหรือเอกสำร 

14.1 ลักษณะทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SSTRT รับโอนจากกองทุนรวม SSTSS 

ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ SSTRT รับโอนจำกกองทนุรวม SSTSS ประกอบด้วย 
1. ที่ดินจ ำนวน 4 แปลง ซึง่ตัง้อยูท่ี่ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร (โฉนดเลขที1่7188 

17186 17184 และ 254934 เนือ้ที่รวม 5 ไร่ 3 งำน 52.4 ตำรำงวำ) 
2. อำคำรคลงัเอกสำรจ ำนวน 5 อำคำร และสิง่ปลกูสร้ำงอื่น ๆ ท่ีเป็นสว่นควบของอำคำรคลงัเอกสำร ซึ่งตัง้อยู่ที่

เลขที่ 115 และ 115/7-9 หมูท่ี่ 6 ถนนสขุสวสัดิ์ ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปรำกำร  
3. ระบบสำธำรณปูโภค งำนระบบ เฟอร์นิเจอร์ วสัดแุละอปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ของ

โครงกำรทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ 

ตำรำงสรุปข้อมลูทรัพย์สนิของกองทนุรวม SSTSS 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือคลังเอกสาร 
โฉนด 
เลขที่ 

ที่ตัง้ 
พืน้ท่ีดนิ 

(ไร่ – งาน – ตร.ว.) 
พืน้ท่ีอาคารคลัง
เอกสาร (ตร.ม.) 

1 คลงัเอกสำรหมำยเลข 31 

17188 
17186 
17184 

254934 

ต. บำงจำก 
อ. พระประแดง 
จ. สมทุรปรำกำร 

3-0-14 
0-2-96 
0-3-70 

1-0-72.4 

1,875 
2 คลงัเอกสำรหมำยเลข 47 2,894 

3 คลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร
หมำยเลข 48 

1,894 

4 คลงัเอกสำรหมำยเลข 49 1,169 

5 คลงัเอกสำรหมำยเลข 52 1,445 
รวม 5 – 3 – 52.4 9,277 

หมำยเหต ุ
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1. ที่ดินส่วนบุคคลโฉนดเลขที่ 17179 และ 34735 ถือกรรมสิทธ์ิโดยบุคคลธรรมดำ มีกำรจดภำระจ ำยอมเร่ืองทำงเดินและทำง
รถยนต์ และสำธำรณปูโภคตำ่งๆ ให้แก่ โฉนดที่ดินเลขที่ 17184, 17186, 17188, 3699 (แปลงทำง) และ 17187 (แปลงทำง) 

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 3699, 3702, 17187 (แปลงทำง) ซึ่งปัจจุบนัมี บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ ได้
ด ำเนินกำรจดภำระจ ำยอมเร่ืองทำงเดิน ทำงรถยนต์ และระบบสำธำรณปูโภคตำ่งๆ ให้แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ SSTRT แล้ว 

14.2 โครงสร้างรายได้และผลการด าเนินงาน 

(หน่วย: ล้านบาท) พ.ศ. 2557 พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559 
ม.ค. - มิ.ย.  
พ.ศ. 2560 

รำยได้คำ่ฝำกกลอ่งเอกสำรคลงั

เอกสำร 31, 47, 48 และ 49 
54.38 53.79 61.93 31.43 

รำยได้คำ่ฝำกแฟ้มเอกสำร คลงั

เอกสำร 52, 48 
22.56 30.73 33.54 17.18 

รำยได้คำ่บริกำรพืน้ท่ีคลงั 481 5.06 1.87 - - 

รายได้รวม 82.00 86.40 95.48 48.61 

ก าไรจากการด าเนินงานของ
ทรัพย์สิน (ก่อนหักค่าเสื่อม
ราคาและตัดจ าหน่าย) 

48.07 55.19 59.29 31.68 

หมำยเหต:ุ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของทรัพย์สิน ค ำนวณจำกรำยได้รวม (รำยได้ค่ำฝำกกล่องเอกสำรข้ำงต้น ค ำนวณจำก รำยได้ค่ำ

ฝำกกล่องทัง้หมดของ SST ในแต่ละปีตำมสัดส่วนจ ำนวนกล่องเอกสำรที่ฝำกในโครงกำรทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ ณ วนั 31 

ธันวำคมของแตล่ะปี) หกัด้วยคำ่ใช้จำ่ยต้นทนุกำรบริกำร 

14.3 มูลค่าทรัพย์สนิและราคาประเมิน 

ทรัพย์สินหลกัที่จะโอนมำจำกกองทนุรวม SSTSS มำยงักองทรัสต์ SSTRT มีมลูค่ำยตุิธรรมเท่ำกบั 822,000,000 

บำท ซึ่งประเมินโดยบริษัท ไนท์แฟรงค์ ชำร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ณ วนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 โดยเป็นกำร

ประเมินมลูคำ่ด้วยวิธีรำยได้ (Income Approach) ทัง้นี ้รำยงำนประเมินฉบบันีย้งัไมส่ะท้อนกำรตอ่สญัญำเช่ำ ซึง่มี

กำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปอีก 3 ปี 5 เดือน 25 วนั ให้สิน้สดุในวนัที่ 31 มกรำคม 2571 จำกที่เดิมสิน้สดุลงใน

วนัท่ี 6 สงิหำคม 2567 ภำยใต้เง่ือนไขเทียบเทำ่สญัญำเช่ำเดิม โดยอำจท ำให้มลูค่ำประเมินลดลงหำกค ำนวณโดย

ใช้สมมติฐำนอื่นๆ ตำมรำยงำนประเมินฉบบัเดิม อย่ำงไรก็ดี กำรต่อสญัญำเช่ำดงักลำ่ว ไม่ได้ท ำให้มลูค่ำประเมิน

แตกตำ่งไปอยำ่งมีนยัส ำคญั ทัง้นี ้หำกมีกำรประเมินมลูคำ่อสงัหำริมทรัพย์ตำมก ำหนดกำรประเมินมลูคำ่รอบถดัไป

ของกองทรัสต์ มลูคำ่ของอสงัหำริมทรัพย์ที่ปรำกฎในงบกำรเงินของกองทรัสต์งวดถดัไปอำจลดลงได้ 

 
14.4 วิธีการจดัหาประโยชน์จากทรัพย์สนิที่กองทรัสต์เข้าลงทุน 

                                                           

1
 ในช่วงปี 2557-2558 SST มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำเหมำพืน้ท่ีคลงั 48 ปัจจบุนั SST ได้ใช้พืน้ท่ีคลงั 48 ในกำรให้บริกำรฝำกกลอ่งและฝำกแฟ้ม

เท่ำนัน้ 
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ภำยหลงัจำกที่กองทรัสต์ SSTRT ได้เข้ำลงทุนในทรัพย์สินหลกัที่รับโอนมำจำกกองทุนรวม SSTSS กองทรัสต์ 

SSTRT มีนโยบำยจดัหำประโยชน์จำกอสงัหำริมทรัพย์ประเภทคลงัเอกสำรท่ีลงทนุดงักลำ่ว โดยกำรน ำกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำงทรัพย์สินอื่นๆ อนัเป็นสว่นควบของที่ดินและอำคำร ระบบสำธำรณูปโภค งำนระบบ และ

ทรัพย์สนิอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นตอ่กำรใช้ประโยชน์ของที่ดินและอำคำรดงักลำ่ว รวมถึงเคร่ืองมือและ

อปุกรณ์ที่เก่ียวเนื่องและจ ำเป็นต่อกำรใช้ประโยชน์ในกำรประกอบกิจกำรของโครงกำร ออกให้เช่ำเหมำแก่บริษัท 

ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SST”) โดยในกำรน ำอสงัหำริมทรัพย์ออกจดัหำผลประโยชน์โดยกำรให้เช่ำแก่ SST 

เพื่อน ำไปจดัหำประโยชน์และจ่ำยคำ่เช่ำให้แก่กองทรัสต์ SSTRT โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือโดยรวมสญัญำที่

จะต่ออำยรุะหว่ำงกองทนุรวม SSTSS และ SST ซึ่งกองทรัสต์ SSTRT จะรับโอนมำจำกกองทนุรวม SSTSS เป็น

ระยะเวลำประมำณ 10 ปี 1 เดือน (สิน้สดุระยะเวลำสญัญำเช่ำวนัท่ี 31 มกรำคม 2571) 

 
14.5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

บริษัทมีนโยบำยด ำเนินกำรจดัหำผลประโยชน์ โดยน ำทรัพย์สินที่ลงทุนออกให้เช่ำเหมำแก่ SST เพื่อน ำไปจดัหำ
ผลประโยชน์ประกอบธุรกิจคลงัเอกสำร โดยกำรให้เช่ำช่วงและให้บริกำรในกำรจดัเก็บเอกสำรแก่ผู้ใช้บริกำรท่ีหลำก
หลำก ซึง่เป็นลกูค้ำที่มีควำมต้องกำรพืน้ท่ีในกำรจดัเก็บเอกสำรจ ำนวนมำก เช่น สถำบนักำรเงิน และผู้ประกอบกำร
รำยใหญ่ตำ่งๆ 

14.6 ช่องทางการจ าหน่าย 

กองทรัสต์ SSTRT ให้เชำ่เหมำทรัพย์สนิท่ีลงทนุครัง้แรกแก่ SST ซึง่เป็นเป็นผู้ เช่ำรำยเดียว 
 

14.7 การจัดหาผลิตภณัฑ์  

กองทรัสต์ SSTRT อำจท ำกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์อื่นเพิ่มเติม โดยกำรลงทนุของกองทรัสต์ SSTRT ในอนำคต

จะเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

14.7.1 กำรเข้ำลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์หรือสทิธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

กำรลงทนุของกองทรัสต์ SSTRT ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศ ทจ. 49/2555 ตลอดจน

ประกำศ และค ำสัง่ที่เก่ียวข้อง ตำมที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดหรือจะ

แก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป นโยบำยกำรลงทนุมีดงัตอ่ไปนี ้

14.7.1.1 กำรลงทนุโดยทำงตรง 

(1) กองทรัสต์มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินหลกัประเภทอสงัหำริมทรัพย์หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ (รวมถึงสทิธิกำรเช่ำช่วงอสงัหำริมทรัพย์) และทรัพย์สินอนัเป็นสว่นควบหรือ
เคร่ืองอุปกรณ์ของอสงัหำริมทรัพย์ดงักล่ำว ประเภททรัพย์สินที่กองทรัสต์  SSTRT จะลงทุน 
ได้แก่ อำคำรคลงัสินค้ำ และคลงัเอกสำร รวมถึงอสงัหำริมทรัพย์ที่เก่ียวเนื่องกับกำรจัดหำ
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพืน้ท่ีเพื่อจดัเก็บสนิค้ำหรือเอกสำร 
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(2) กำรลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ SSTRT โดยทำงตรงต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ส่วนที ่2 ข้อ 16.1.1 “การลงทนุโดยทางตรง”  

14.7.1.2 กำรลงทนุโดยทำงอ้อม 

(1) กำรลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ SSTRT โดยทำงอ้อมต้องเป็นกำรลงทนุผำ่นกำรถือ
หุ้นท่ีออกโดยบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อกำรด ำเนินกำรในลกัษณะเดียวกนักบั
กองทรัสต์ SSTRTไม่น้อยกว่ำร้อยละเก้ำสิบเก้ำ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 
และไมน้่อยกวำ่ร้อยละเก้ำสบิเก้ำของจำนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทนัน้  

(2) กองทรัสต์ SSTRT อำจให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทตำม (1) ผ่ำนกำรถือตรำสำรหนี ้หรือกำรเข้ำทำ
สญัญำที่มีลกัษณะเป็นกำรให้กู้ ยืมเงิน โดยให้ถือว่ำกำรให้บริษัทดงักล่ำวกู้ยืมเงินเป็นกำร
ลงทนุในทรัพย์สนิหลกัโดยทำงอ้อมด้วย  

(3) กำรลงทนุในทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ SSTRT โดยทำงอ้อมต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือชีช้วน ส่วนที ่2 ข้อ 16.1.2 “การลงทนุโดยทางออ้ม”  

นอกจำกนี ้ผู้จดักำรกองทรัสต์อำจพิจำรณำลงทนุในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกกำรลงทนุในทรัพย์สินหลกั

ได้ ทัง้นี ้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และสดัสว่นท่ีก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือ ประกำศอื่นที่

เก่ียวข้อง 
 

14.8 ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
14.8.1 สภาวะเศรษฐกจิโลกในปัจจุบนั  

เศรษฐกิจประเทศหลกัในไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 มีกำรขยำยตวัเพิ่มมำกขึน้  ทัง้สหรัฐอเมริกำ สหภำพยโุรป และ

ญ่ีปุ่ น ในขณะที่จีนมีกำรขยำยตัวสูงกว่ำกำรคำดกำรณ์ สอดคล้องกับกำรส่งออกที่ขยำยตัวสูงกว่ำที่คำดไว้ 

นอกจำกนีเ้ศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 มีแนวโน้มขยำยตัวดีต่อเนื่อง ตำมกำรปรับตัวดีขึน้ของ

ประเทศเศรษฐกิจหลกั โดยเฉพำะ สหรัฐอเมริกำ สหภำพยุโรป และแคนำดำ ท ำให้เศรษฐกิจและกำรค้ำโลก

ขยำยตวัดีขึน้จำกร้อยละ 3.1 และร้อยละ 2.6 ใน ปี 2559 เป็นร้อยละ 3.4 และร้อยละ 4.0  ในปี 2560 สงูกว่ำ

คำดกำรณ์เดิม ที่ร้อยละ 3.3 และร้อยละ 3.6 ตำมล ำดบั  (ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ) 
14.8.2 สภาวะเศรษฐกจิไทยในปัจจุบนั 

เศรษฐกิจประเทศไทยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2560 ขยำยตวัร้อยละ 3.7 ต่อเนื่องจำกไตรมำสที่ผ่ำนมำที่ร้อยละ 3.3 

เนื่องมำจำกขยำยตวัของปัจจัยสนับสนุนหลำยประกำร อำทิ กำรส่งออกสินค้ำ กำรใช้จ่ำยของภำครัฐและของ

ครัวเรือน รวมถึงกำรลงทนุในด้ำนกำรผลิตทัง้ภำคเกษตรและภำคอตุสำหกรรม ในขณะที่กำรผลิตภำคก่อสร้ำงมี

กำรชะลอตวัลง ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2560 สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจ

ไทยจะยงัคงฟืน้ตวัได้อยำ่งตอ่เนื่องจำกช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2560 โดยมีแรงขบัเคลือ่นจำกกำรใช้จ่ำยและมำตรกำร



  

7 
 

กระตุ้นเศรษฐกิจจำกภำครัฐ ซึง่จะสง่เสริมกำรลงทนุทำงภำคเอกชน และกำรสง่ออกของประเทศ และจะช่วยให้กำร

ทอ่งเที่ยวขยำยตวัได้อยำ่งตอ่เนื่องอีกด้วย สง่ผลให้เศรษฐกิจขยำยตวัได้ในร้อยละ 3.5 – 4  

 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

 
14.8.3 สภาวะอุตสาหกรรมการให้บริการคลังเอกสารในไทย 

ธุรกิจกำรให้บริกำรคลงัเอกสำรในท่ีนีห้มำยรวมถึงธุรกิจที่ให้บริกำรรับฝำกเอกสำร บริกำรจดัหำและบรรจุกลอ่ง

เอกสำร บริกำรรับ-สง่เอกสำรระหว่ำงวนั บริกำรสืบค้นและตรวจสอบเอกสำร รวมถึงบริกำรท ำลำยเอกสำร ธุรกิจกำร

ให้บริกำรคลงัเอกสำรนบัเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรจัดเก็บข้อมลูเพื่อใช้ประกอบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหลำยแห่ง 

สำมำรถตอบสนองต่อกำรเรียกใช้เอกสำรได้อย่ำงถกูต้อง รวดเร็ว และแม่นย ำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรสืบค้นและ

อ้ำงอิงทำงธุรกิจ และกำรตรวจสอบของภำครัฐ  ซึ่งผู้ ให้บริกำรคลงัเอกสำรมีกำรใช้ระบบค้นหำและจัดเก็บอตัโนมตัิ 

ระบบ Barcode และ คอมพิวเตอร์ มำใช้กบัคลงัเอกสำร เพื่อเพิ่มประสทิธิภำพในกำรจดัเก็บเอกสำร  

กำรใช้บริกำรคลงัเอกสำรยงัคงเป็นท่ีต้องกำรของกลุม่บริษัทในประเทศไทย ทัง้จำกกฎเกณฑ์ภำยในของบริษัท

ต่ำงๆ เช่น สถำบนักำรเงินบำงแห่ง ซึ่งก ำหนดให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรบำงประเภทในรูปแบบต้นฉบบักระดำษ อำทิ 

เอกสำรทำงบญัชี เอกสำรทำงกำรเงิน เอกสำรนิติกรรมต่ำงๆ ตลอดจนเอกสำรอื่นๆ ที่มีควำมส ำคญัทำงกฎหมำยและ

ภำษีอำกรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรตรวจสอบ ก ำกับดูแล และสืบค้นตำมระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดไว้ ดังนัน้ 

ผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่มกัก ำหนดให้มีกำรเก็บรักษำเอกสำรเหลำ่นีไ้ว้ตรวจสอบอย่ำงน้อย 5-10 ปี หรือเป็นไปตำม

นโยบำยของแต่ละบริษัทก่อนที่จะถึงช่วงที่ก ำหนดท ำลำยเอกสำร  ถึงแม้ว่ำพระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 จะอนุญำตให้ข้อมูลที่ได้เก็บรักษำในรูปข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ตำมหลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด ให้ถือว่ำได้มีกำรน ำเสนอหรือเก็บรักษำเป็นเอกสำรต้นฉบบัตำม

กฎหมำยแล้ว บริษัทต่ำงๆ ยงัเล็งเห็นควำมส ำคญัของกำรจดัเก็บเอกสำรต้นฉบบัในรูปแบบกระดำษ เพรำะสำมำรถ

น ำไปใช้อ้ำงอิงทำงกฎหมำยได้โดยมิต้องผำ่นกระบวนกำรตรวจสอบที่ซบัซ้อนเพื่อรับรองควำมสมบรูณ์ของเอกสำรดัง่

เช่นเอกสำรอิเลก็ทรอนิกส์ (ภำยใต้ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเลก็ทรอนิกส์ เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำร

จัดท ำหรือแปลงเอกสำรและข้อควำมให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553) เพื่อลดควำมเสี่ยงที่เอกสำร
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อิเลก็ทรอนิกส์นัน้อำจไมส่ำมำรถน ำไปใช้อ้ำงอิงทำงกฎหมำยได้ ซึ่งอำจมีควำมเสี่ยงในกำรพิสจูน์องค์ประกอบส ำคญั

ในเอกสำร เช่น ลำยเซ็น และตรำประทบั และอำจถกูเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้โดยง่ำยหำกมีกำรรักษำควำมปลอดภยั

ไม่เพียงพอ รวมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนำคตท ำให้เอกสำรที่จัดเก็บเหล่ำนัน้อำจน ำไป

เรียกใช้อีกครัง้ได้ยำกขึน้  

ธุรกิจกำรให้บริกำรคลงัเอกสำรนบัเป็นธุรกิจที่มีรำยได้ค่อนข้ำงมัน่คง มีควำมเสี่ยงต ่ำภำยใต้สภำวะเศรษฐกิจ

ผนัผวน และสำมำรถสร้ำงรำยได้คำ่เช่ำพืน้ท่ีคลงัสนิค้ำได้อยำ่งตอ่เนื่องและแน่นอน เนื่องด้วยผู้ เช่ำต้องจ่ำยค่ำเช่ำคลงั

เอกสำรอย่ำงสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำสญัญำถึงแม้ว่ำผู้ เช่ำจะมีกำรน ำเอกสำรออกจำกคลงัเอกสำรที่ฝำกไว้เพื่อ

น ำไปใช้ปฏิบตัิงำน  กอปรกบัสญัญำเช่ำคลงัเอกสำรส่วนใหญ่มกัมีอำยเุฉลี่ยประมำณ 1-3 ปี และผู้ เช่ำสว่นใหญ่มี

แนวโน้มกำรเปลีย่นคลงัเอกสำรคอ่นข้ำงต ่ำ โดยเฉลีย่ประมำณ 10 ปีขึน้ไป ท ำให้ธุรกิจคลงัเอกสำรสำมำรถรักษำระดบั

กำรสร้ำงรำยได้จำกเอกสำรเดิมที่ต้องจดัเก็บไว้อย่ำงน้อย 5-10 ปี และสำมำรถเพิ่มรำยได้หำกลกูค้ำเดิมต้องกำรเก็บ

เอกสำรเพิ่มเติมที่เกิดขึน้จำกธุรกรรมใหม ่ทัง้ยงัมีโอกำสได้รับรำยได้เพิ่มขึน้จำกผู้ เช่ำรำยใหมอ่ีกด้วย  

 
14.8.4 สภาพการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมการให้บริการคลังเอกสารในไทย 

ธุรกิจกำรให้บริกำรคลงัเอกสำรนบัเป็นธุรกิจที่มีสิ่งกีดขวำงกำรเข้ำมำของคู่แข่งรำยใหม่ (barrier to entry) 

ค่อนข้ำงสงู เพรำะเป็นธุรกิจที่อำศัยทกัษะควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคลงัเอกสำรเฉพำะทำง ควำม

รวดเร็วในกำรให้บริกำรเรียกดเูอกสำร และขึน้อยูก่บัควำมได้เปรียบด้ำนพืน้ท่ีเพื่อใช้เป็นคลงัเอกสำร สง่ผลให้คู่แข่งรำย

ใหม่ที่จะเข้ำมำด ำเนินธุรกิจคลงัเอกสำรมีค่อนข้ำงจ ำกัด เนื่องจำกต้นทนุที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ ท ำให้ต้นทนุกำรสะสมที่ดินเพื่อเร่ิมประกอบธุรกิจเพิ่มขึน้ ซึง่นบัเป็นผลดีตอ่ผู้ประกอบกำรเดิมในธุรกิจ

คลงัเอกสำร อย่ำงไรก็ดี แม้คู่แข่งในอตุสำหกรรมกำรให้บริกำรคลงัเอกสำรมีไม่มำกรำยแต่อุตสำหกรรมนีก้ลบัมีกำร

แขง่ขนัด้ำนรำคำที่สงู สง่ผลให้ผู้ประกอบกำรเดิมต้องเร่งพฒันำกำรให้บริกำร และทีมงำนทัง้ฝ่ำยกำรตลำดและลกูค้ำ

สมัพนัธ์พบปะลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดทัง้ก่อนและหลงักำรขำย  เพื่อสอบถำมควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลกูค้ำ  

เพื่อน ำมำพฒันำกำรให้บริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง นอกจำกนี ้ยงัมีคูแ่ขง่ในลกัษณะที่เป็นบริกำรทดแทนด้วยกำรบริกำร Scan 

เอกสำรเพื่อจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริกำร Cloud Storage ซึ่งให้บริกำรจดัเก็บเอกสำรบนพืน้ที่

ออนไลน์โดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลำง ซึ่งกำรให้บริกำรเหลำ่นีจ้ะท ำให้เอกสำรบำงสว่นถกูท ำลำยเร็วขึน้ หรือไม่ถูก

จัดเก็บในรูปแบบกระดำษ ทัง้ นี ้คู่แข่งในกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรครบวงจร ได้แก่ บริษัท รีคอล เอ็นเตอร์ไพรซ์ 

(ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท กรุงเทพคลงัเอกสำร จ ำกดั และบริษัทในเครือ บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกดั 

(มหำชน) 

 
14.8.5 แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการให้บริการคลังเอกสารในไทย 

ในปัจจบุนั ธุรกิจคลงัเอกสำรมีแนวโน้มเติบโตตำมกำรพฒันำของเศรษฐกิจ และกำรขยำยตวัของอปุสงค์ในกำร

ใช้บริกำรคลงัเอกสำรอย่ำงมัน่คงและต่อเนื่อง อนัเนื่องมำจำกควำมจ ำเป็นในกำรจัดเก็บเอกสำรไว้เพื่อน ำไปใช้ทำง

ธุรกิจและทำงกฎหมำย และจำกภำระคำ่เช่ำพืน้ท่ีส ำนกังำนในกำรจดัเก็บเอกสำรที่เพิ่มขึน้ ตลอดจนจำกพฒันำกำรของ

ระบบคลงัเอกสำรที่มีควำมทนัสมยัและปลอดภยัยิ่งขึน้  ลดควำมเสี่ยงด้ำนเอกสำรเสียหำยและสญูหำยเมื่อเทียบกับ

กำรเก็บเอกสำรไว้ที่บริษัทเอง ส่งผลให้บริษัทต่ำงๆ ยังเลือกใช้บริกำรคลังเอกสำรอย่ำงต่อเนื่อง แม้กำรพัฒนำ
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เทคโนโลยีจะท ำให้ต้นทนุในกำรจดัเก็บเอกสำรในรูปสือ่อิเลก็ทรอนิกส์มีรำคำถกูลง และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรจดัเก็บและสบืค้นเอกสำร บริษัทตำ่งๆ ยงัคงเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรจดัเก็บเอกสำรต้นฉบบัในรูปแบบกระดำษ 

เนื่องจำกสอดคล้องต่อกฎเกณฑ์ภำยในของบริษัท และสร้ำงควำมเช่ือมัน่ได้มำกกว่ำเมื่อน ำไปใช้ทำงกฎหมำยเมื่อ

เทียบกบัเอกสำรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดงันัน้กำรลดลงของควำมต้องกำรใช้บริกำรคลงัเอกสำรอนัเนื่องมำจำกกำร

เปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยีจึงเป็นแนวโน้มที่ยงัไมเ่กิดขึน้ในอนำคตอนัใกล้ 

กลำ่วโดยสรุป อตุสำหกรรมกำรให้บริกำรคลงัเอกสำรนัน้ มีควำมสอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกิจระดบัมหภำค 

และมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  โดยมีปัจจัยสนบัสนุนหลกัจำกปริมำณธุรกรรมและเอกสำรที่เพิ่มขึน้ อัน

เนื่องมำจำกกำรเติบโตของธุรกิจ ผลบงัคบัของกฎเกณฑ์ภำยในบริษัท ข้อได้เปรียบทัง้ทำงด้ำนต้นทนุกำรจดัเก็บ ควำม

ปลอดภยัตอ่กำรเสยีหำยและสญูหำย และควำมต้องกำรของบริษัทในกำรจดัเก็บเอกสำรในรูปแบบกระดำษ ในขณะที่

ฝ่ังอปุทำน ไมพ่บผู้ เลน่รำยใหมม่ำกนกัจำกข้อจ ำกดัในด้ำนของต้นทนุท่ีดินที่จะน ำมำประกอบธุรกิจคลงัเอกสำร นบัเป็น

ผลดีตอ่ผู้ประกอบกำรเดิมในธุรกิจกำรให้บริกำรคลงัเอกสำร  
14.9 สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

โปรดพิจำรณำสรุปสำระส ำคญัของสญัญำในภำคผนวก 
14.10 โครงการในอนาคต 

ปัจจุบนั กองทรัสต์ SSTRT ยงัไม่มีโครงกำรที่จะลงทุนเพิ่มเติม อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในอนำคต 

กองทรัสต์ SSTRT จะท ำกำรลงทนุภำยใต้นโยบำยกำรลงทนุของกองทรัสต์ SSTRT 

 
14.11 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
14.11.1 การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ 

นโยบำยกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กับผู้จดักำรกองทรัสต์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผู้จัดกำรกองทรัสต์ให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1. บคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำรกองทรัสต์ 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับผู้จดักำรกองทรัสต์ ให้หมำยควำมตำมที่ก ำหนดในประกำศที่เก่ียวข้องกับหลกัเกณฑ์
กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 

 
1.2. เง่ือนไขและข้อก ำหนดทัว่ไปของกองทรัสต์ SSTRT ในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียว

โยงกนักบัผู้จดักำรกองทรัสต์ มดีงัตอ่ไปนี ้

1.2.1. ในกำรท ำธุรกรรมของกองทรัสต์ SSTRT กบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำร

กองทรัสต์ จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมสญัญำก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สดุของกองทรัสต์ SSTRT  

1.2.2. ธุรกรรมที่กองทรัสต์ SSTRT ท ำกบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำรกองทรัสต์ 

จะต้องเป็นธุรกรรมทีม่ีควำมสมเหตสุมผลและใช้รำคำทีเ่ป็นธรรม รวมทัง้คำ่ใช้จำ่ยในกำรเข้ำท ำธุรกรรม

ที่เรียกเก็บจำกกองทรัสต์ SSTRT (ถ้ำมี) อยูใ่นอตัรำทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสม 
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1.2.3. ผู้ที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษกบักำรท ำธุรกรรมไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมจะต้องไมเ่ข้ำมำมีสว่นร่วมในกำร

ตดัสนิใจเข้ำท ำธุรกรรม 

1.2.4. ในกรณีที่กฎหมำยก ำหนดให้กำรเข้ำท ำรำยกำรโดยกองทรัสต์ SSTRT ไมว่ำ่รำยกำรใด ต้องได้รับอนมุตัิ

จำกที่ประชมุคณะกรรมกำรของผู้จดักำรกองทรัสต์ และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก่อนกำรเข้ำท ำ

รำยกำร  ผู้จดักำรกองทรัสต์จะด ำเนินกำรให้กรรมกำรอิสระให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรดงักลำ่ว และ

ควำมเห็นของกรรมกำรอิสระจะถกูน ำเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรของผู้จดักำรกองทรัสต์ และ/หรือ

ผู้หนว่ยทรัสต์ เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรเข้ำท ำรำยกำรตำมทีเ่สนอนัน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของกองทรัสต์ 

SSTRT และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หำกกรรมกำรอิสระไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนั

ที่เกิดขึน้ ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจดัให้มีผู้ เช่ียวชำญอิสระ เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ ผู้ประเมินรำคำ

ทรัพย์สนิ ผู้สอบบญัชี เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำร

พิจำรณำและตดัสนิใจของคณะกรรมกำรของผู้จดักำรกองทรัสต์ หรือผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ตำมแตก่รณี อีก

ทัง้จะมกีำรเปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทำนโดย

ผู้สอบบญัชีของกองทรัสต์ SSTRT ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 
1.3. กำรอนมุตัิกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกองทรัสต์ SSTRT กบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำร

กองทรัสต์ ต้องผำ่นกำรด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้และ/หรือ หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตอ่ไปนี ้
 

1.3.1. ได้รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตีวำ่เป็นธุรกรรมที่เป็นไปตำมสญัญำนีแ้ละกฎหมำยที่เก่ียวข้องแล้ว 
 
1.3.2. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่ำเกินกว่ำ 1,000,000 (หนึ่งล้ำน) บำท หรือตัง้แต่ร้อยละ 0.03 (ศนูย์จุด

ศนูย์สำม) ของมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์ขึน้ไป แล้วแต่มลูค่ำใดจะสงูกว่ำ ต้องได้รับอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำร (Board of Directors) ของผู้จดักำรกองทรัสต์ด้วย 

 
1.3.3. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมลูค่ำตัง้แต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้ำน) บำทขึน้ไป หรือเกินร้อยละ 3 (สำม) ของ

มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสงูกว่ำ ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 

 
ในกรณีที่ธุรกรรมในข้อนีเ้ป็นกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกั กำรค ำนวณมลูคำ่จะค ำนวณตำมมลูค่ำ
กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของแต่ละโครงกำรที่ท ำให้โครงกำรนัน้ๆ พร้อมจะหำรำยได้ ซึ่ง
รวมถึงทรัพย์สนิท่ีเก่ียวเนื่องกบัโครงกำรนัน้ด้วย 

 
กำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกองทรัสต์กบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำรกองทรัสต์  นอกจำกที่ได้

แสดงข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจนแล้วในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี ช้วน ให้กระบวนกำรขอควำมเห็นชอบ

จำกทรัสตีหรือกำรขอมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ และในกรณีที่เป็นกำร
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ขอมติของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลำ่วต้องมีควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินเพื่อ

ประกอบกำรขอมติจำกผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วย 

 
14.11.2 การท าธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 

นโยบำยกำรท ำธุรกรรมระหวำ่งกองทรัสต์ SSTRT กบัทรัสตีหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี 

ในกรณีที่กองทรัสต์ SSTRT มีควำมจ ำเป็นต้องท ำรำยกำรกับทรัสตีหรือบคุคลที่ เก่ียวโยงกันกับทรัสตี ผู้จัดกำร

กองทรัสต์จะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตสุมผลในกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้ให้

ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและประโยชน์ที่กองทรัสต์ SSTRT จะได้จำกกำรเข้ำท ำรำยกำร โดยควำมเห็นของ

กรรมกำรอิสระจะถูกน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรของผู้ จัดกำรกองทรัสต์ และ/หรือผู้หน่วยทรัสต์ เพื่อ

ประกอบกำรพิจำรณำและอนมุตัิกำรท ำรำยกำร โดยผู้ที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดจะไม่สำมำรถออกเสียง

เพื่ออนุมัติกำรท ำรำยกำรที่ตนมีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้กองทรัสต์ SSTRT จะเปิดเผยรำยละเอียดเก่ียวกับกำรท ำ

รำยกำรกบัทรัสตี และ/หรือ บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

 

หลกัเกณฑ์กำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งกองทรัสต์กบัทรัสตี 

1.1. ในกำรจดักำรกองทรัสต์ ทรัสตีจะไม่กระท ำกำรใดอนัเป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่ำกำร
กระท ำนัน้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
1.1.1. เป็นกำรเรียกคำ่ตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่เป็นทรัสตี  

 
1.1.2. เป็นธุรกรรมที่มีมำตรกำรหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดลุควำมเป็นธรรมของธุรกรรมนัน้ และทรัส

ตีแสดงให้เห็นได้วำ่ได้จดักำรกองทรัสต์ในลกัษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องให้ผู้
ถือหน่วยทรัสต์ทรำบก่อนอย่ำงเพียงพอแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ทรำบข้อมลูดงักล่ำวมิได้
แสดงกำรคดัค้ำนแตอ่ยำ่งใด กำรเปิดเผยข้อมลูและกำรคดัค้ำนดงักลำ่วให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 
1.2. เว้นแตค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนกังำน ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น กำรเปิดเผยข้อมลูใน

ลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์ หรือผู้ลงทนุก่อนกำรเข้ำ
ท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
1.2.1. เป็นกำรเปิดเผยผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่ว 

หรือช่องทำงอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูกำรจะเข้ำท ำธุรกรรมได้อยำ่งทัว่ถึง 
 

1.2.2. มีระยะเวลำในกำรเปิดเผยข้อมลูที่สมเหตสุมผล ซึง่ต้องไมน้่อยกวำ่ 14 (สบิสี)่ วนั 
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1.2.3. มีกำรเปิดเผยช่องทำง วิธีกำร และระยะเวลำในกำรแสดงกำรคดัค้ำนที่ชัดเจน โดยระยะเวลำ
ดงักลำ่วต้องไม่น้อยกว่ำ 14 (สิบสี่) วนั เว้นแต่ในกรณีที่มีกำรขอมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้ำท ำ
ธุรกรรมดงักลำ่ว ให้กำรคดัค้ำนกระท ำในกำรขอมติผู้ ถือหนว่ยทรัสต์นัน้ 

 
1.3. ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แสดงกำรคดัค้ำนอยำ่งชดัเจนตำมวิธีกำรท่ีมีกำรเปิดเผยตำมข้อ 1.2.3 ในจ ำนวน

เกินกวำ่ 1 ใน 4 (หนึง่ในสี)่ ของจ ำนวนหนว่ยทรัสต์ที่จ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด ทรัสตีจะกระท ำหรือยินยอมให้
มีกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรขดัแย้งกบัประโยชน์ของกองทรัสต์ไมไ่ด้ 

 
14.12 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ไมม่ี 

 
14.13 ปัจจัยความเสี่ยง  

14.13.1 ความเสี่ยงที่เกิดขึน้เมื่อต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่กองทรัสต์ SSTRT เข้าลงทุน 

กำรปรับปรุงหรือกำรบ ำรุงรักษำประจ ำปีหรือกำรตรวจสอบและกำรซ่อมแซมทรัพย์สินในกรณีปกติ  รวมทัง้
กำรปรับปรุง หรือกำรบ ำรุงรักษำและกำรซอ่มแซมทรัพย์สินอนัเนื่องมำจำกกำรเสื่อมสภำพตำมธรรมชำติอนั
เนื่องมำจำกอำยกุำรใช้งำนของทรัพย์สินที่เพิ่มสงูขึน้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนให้เช่ำพืน้ที่
ของอำคำรคลงัเอกสำร เนื่องจำกกองทรัสต์ SSTRT จะก ำหนดให้ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงโดย
คำ่ใช้จ่ำยของผู้ เช่ำ นอกจำกนี ้ควำมเสี่ยงดงักลำ่วยงัคงถกูจ ำกดั เนื่องจำกกองทรัสต์ SSTRT ยงัคงมีสิทธิที่
จะบังคบัหลกัประกันกำรเช่ำ หำกผู้ เช่ำไม่รักษำทรัพย์สินให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งำนได้  อีกทัง้
กองทรัสต์ SSTRT จะท ำกำรติดตำมผลของกำรตรวจสอบอำคำรอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้สำมำรถแก้ปัญหำได้
โดยเร็วหำกเกิดเหตกุำรณ์ผิดปกติตอ่ทรัพย์สนิของกองทรัสต์ SSTRT อีกด้วย 

แตห่ำกมีกรณีที่อำคำรคลงัเอกสำรและทรัพย์สนิอื่นๆที่กองทรัสต์ SSTRT ให้เช่ำได้รับควำมเสยีหำยจำก
วินำศภยัทัง้หมดหรือบำงส่วน ซึ่งเป็นสำระส ำคญัและส่งผลให้ผู้ เช่ำไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในอำคำรคลงั
เอกสำรและทรัพย์สนิอื่นๆที่เช่ำจำกกองทรัสต์ SSTRT ได้ อำจสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อธุรกิจ ผลกำร
ด ำเนินงำน และสถำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์ SSTRT อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่เกิดควำมเสียหำยจำก
วินำศภยัทัง้หมดหรือบำงสว่นเกิดขึน้ กองทรัสต์ SSTRT จะน ำค่ำสินไหมทดแทนมำซ่อมแซมสินทรัพย์ที่เช่ำ 
จำกที่ได้จดัให้มีกำรท ำประกนัวินำศภยัในวงเงินท่ีเพียงพอและเหมำะสม และกองทรัสต์ SSTRT ยงัได้จดัให้มี
ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั เพื่อให้กองทรัสต์ SSTRT ได้รับคำ่สนิไหมทดแทนมำใช้จ่ำยในช่วงเวลำที่ต้องมีกำร
ปรับปรุงซอ่มแซมทรัพย์สนิ อีกทัง้กองทรัสต์อำจพิจำรณำด ำเนินกำรกนัส ำรองคำ่ใช้จ่ำยเพื่อกำรซอ่มแซมหรือ
ปรับปรุงไว้ลว่งหน้ำ 

14.13.2 ความเสี่ยงเกิดจากการพึ่งพิงผู้เช่าทรัพย์สินเป็นหลัก 
SSTเป็นผู้ เช่ำเหมำทรัพย์สนิของกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจคลงัเก็บเอกสำร อนัเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบกำร
จ ำนวนไมม่ำกนกั และทรัพย์สนิท่ีเป็นคลงัเอกสำรก็มีลกัษณะเฉพำะ ต้องอำศยัช่ือเสยีงและประสบกำรณ์ที่สัง่
สมมำ ร่วมกับบริกำรและควำม ช ำนำญที่เก่ียวเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรคลงัเอกสำรมำประกอบกันจึงจะ
สำมำรถให้บริกำร ธุรกิจคลงัเอกสำรได้อย่ำงเต็มรูปแบบและเป็นที่น่ำไว้วำงใจแก่ลกูค้ำผู้ฝำกเอกสำรอย่ำงที่ 
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SST ด ำเนินกำรอยู ่ด้วยข้อจ ำกดัดงักลำ่วท ำให้กองทรัสต์ SSTRT ต้องพึ่งพิง SSTในฐำนะผู้ เช่ำทรัพย์สินเพื่อ 
น ำไปบริหำรจดักำรหำผลประโยชน์เป็นหลกั หำก SST ปฏิเสธที่จะไม่เช่ำทรัพย์สินหรือไม่บริหำรทรัพย์สิน
ต่อไปอำจสง่ผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั ต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงินของกองทรัสต์ 
SSTRT ได้ 

อยำ่งไรก็ตำม กองทรัสต์ SSTRT ได้มีสญัญำเช่ำระยะยำว เป็นเวลำ 10 ปีกบั SST เพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว 
และเมื่อใกล้ครบก ำหนดสญัญำเช่ำ กองทรัสต์ SSTRT จะด ำเนินกำรเจรจำกบัทำงผู้ เช่ำเพื่อพิจำรณำต่ออำยุ
สญัญำเช่ำไว้ลว่งหน้ำ หำกกองทรัสต์ SSTRT ไมส่ำมำรถตกลงเง่ือนไขในกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำได้ กองทรัสต์ 
SSTRT จะด ำเนินกำรสรรหำผู้ เช่ำใหม่ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจคลงัเอกสำรหรือธุรกิจใกล้เคียงที่สำมำรถน ำ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปด ำเนินกำรจัดหำประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรด ำเนินกำรต่ออำยุ
สญัญำเช่ำหรือกำรสรรหำผู้ เช่ำรำยใหมจ่ะยดึผลประโยชน์ของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์เป็นส ำคญั 

14.13.3 ความเสี่ยงจากความสามารถในการช าระค่าเช่าของผู้เช่าทรัพย์สิน 
คำ่เช่ำที่กองทรัสต์ SSTRT จะได้รับจำกผู้ เช่ำทรัพย์สินตำมสญัญำเช่ำจะเป็นที่มำของรำยได้หลกัเพียงแหลง่
เดียวของกองทรัสต์ SSTRT  ดงันัน้กองทรัสต์ SSTRT อำจมีควำมเสี่ยงจำกฐำนะกำรเงินและควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระค่ำเช่ำของผู้ เช่ำทรัพย์สินได้ หำกผู้ เช่ำทรัพย์สินดงักลำ่วมีปัญหำทำงกำรเงินซึ่งสง่ผลกระทบต่อ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่เช่ำ ไมช่ ำระคำ่เช่ำ หรือ ยอมเลกิสญัญำเช่ำก่อนก ำหนด และกองทรัสต์ SSTRT 
ไม่สำมำรถหำผู้ เช่ำรำยใหม่มำทดแทนผู้ เช่ำทรัพย์สินดังกล่ำวได้  อำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อรำยได้ของ
กองทรัสต์ SSTRT ได้  

ทัง้นีค้วำมสำมำรถในกำรช ำระคำ่เช่ำของผู้ เช่ำทรัพย์สนิสำมำรถพิจำรณำได้จำกผลกำรด ำเนินงำนและ
ฐำนะทำงกำรเงินที่ผ่ำนมำของ SST และบริษัทย่อยจำกงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2558 ปี 2559 และงวดเก้ำ
เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 โดย SST และบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส ำหรับปี 2559 จ ำนวนประมำณ 
3,343 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 140 ล้ำนบำท จำก 3,203 ล้ำนบำท ในปี 2558 หรือคิดเป็นอตัรำกำรเติบโตที่ร้อยละ 
4.37 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ และมีรำยได้รวมส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่  30 กันยำยน 2560 จ ำนวน
ประมำณ 2,457 ล้ำนบำท ลดลง 45 ล้ำนบำท จำก 2,502 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 
2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับงวดก่อนหน้ำ โดยรำยได้รวมที่ลดลงมำจำกธุรกิจอำคำรและ
เคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป ในขณะที่รำยได้จำกธุรกิจคลงัสินค้ำและท่ำเทียบเรือยงัมีกำรปรับตวั
เพิ่มขึน้ในปี 2559 และไตรมำส 3 ปี 2560 

ในส่วนของก ำไรสทุธิ SST และบริษัทย่อยมีผลขำดทุนทัง้สิน้ 68 ล้ำนบำท และ 131 ล้ำนบำท  ในปี 
2558 และ 2559 ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 63 ล้ำนบำท จำกผลขำดทนุจ ำนวน 68 ล้ำนบำท โดยผลขำดทนุดงักลำ่ว
มีสำเหตุหลักมำจำกค่ำตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจ  (Purchase Price 
Allocation) ที่เกิดจำกกำรซือ้กลุม่กิจกำร Dunkin’ Donut และ Au bon pain และกลุม่กิจกำรเกรฮำวด์เข้ำมำ
เป็นบริษัทย่อย ประมำณปีละ 92 ล้ำนบำท และ 90 ล้ำนบำท ในปี 2558 และ 2559 ตำมล ำดับ โดยในปี 
2559 SST และบริษัทย่อยมีผลมำจำกผลขำดทนุเพิ่มขึน้ประมำณ 63 ล้ำนบำท มีสำเหตหุลกัจำกกำรผลตี
รำคำอสงัหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทนุ และขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพย์ประมำณ 155 ล้ำนบำท ส ำหรับ
งวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 SST และบริษัทย่อยและมีผลขำดทนุทัง้สิน้ 9 ล้ำนบำท ลดลง
จำกผลขำดทุนจ ำนวน 102 ล้ำนบำท ในงวดเก้ำเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยำยน 2559 มีสำเหตุหลกัจำกผล
ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ในปี 2559 ประมำณ 143 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ผลขำดทนุและค่ำตดั
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จ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ดงักลำ่วเป็นคำ่ใช้จ่ำยและผลขำดทนุทำงบญัชีไมก่ระทบต่อกระแสเงินสดของกิจกำร  โดย
หำกบวกกลบัคำ่ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุรกิจและผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ดงักลำ่ว SST และบริษัทย่อยจะมีก ำไรสทุธิจ ำนวนประมำณ 24 ล้ำนบำท และ 114 ล้ำนบำทในปี 
2558 และปี 2559 ตำมล ำดบั และมีก ำไรสทุธิจ ำนวนประมำณ 103 ล้ำนบำท และ 50 ล้ำนบำทส ำหรับงวด 9 
เดือนสิน้สดุ 30 กนัยำยน 2559 และ 2560 ตำมล ำดบั โดยกำรลดลงดงักลำ่วสอดคล้องกบัรำยได้ที่ลดลงจำก
ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม และธุรกิจเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูปจำกสภำวะเศรษฐกิจ และภำวะกำรแขง่ขนัในประเทศ 

ในด้ำนสถำนะทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2560 SST มีทรัพย์สินรวมทัง้สิน้ 5,591 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึน้จ ำนวน 368 ล้ำนบำท จำก ณ สิน้ปี 2559 ซึง่มีสนิทรัพย์รวมจ ำนวน 5,224 ล้ำนบำท  โดยมีสว่นของผู้
ถือหุ้น จ ำนวน 3,277 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 1,045 ล้ำนบำท เทียบกับ ส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 
2,233 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มขึน้ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมจำกกำรขำยหุ้นเพิ่มทนุโดยกำร
เสนอขำยหุ้นตอ่ประชำชนทัว่ไปครัง้แรก (“IPO”) ของ บริษัท มดัแมน จ ำกดั (มหำชน) (“MM”) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยของ SST   

นอกจำกนี ้SST ได้รับ Credit Rating โดย TRIS ที่ระดบั BBB- ซึ่งเป็นอนัดบัที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) โดยจดัอนัดบัเครดิต ณ วนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 

14.13.4 ความเสี่ยงที่กองทรัสต์ SSTRT อาจไม่ได้รับรายได้ค่าเช่าหรือรายได้ค่าเช่าลดลงภายหลัง
ครบอายุสัญญาเช่า 
เมื่อครบก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับรำยได้ค่ำเช่ำหรือได้รับค่ำเช่ำจำกผู้
เช่ำลดลง ดงันัน้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงอำจได้รับผลกระทบเนื่องจำกผลตอบแทนที่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอำจ
ลดลง 

อยำ่งไรก็ดี กองทรัสต์อำจหำผู้ เช่ำรำยใหมม่ำทดแทน โดยกองทรัสต์อำจต้องใช้เวลำในกำรหำบคุคลอื่น
เพื่อเข้ำมำเป็นคู่สญัญำรำยใหม่ของสญัญำเช่ำเพื่อเช่ำทรัพย์สินที่เช่ำต่อไป  ซึ่งบุคคลดังกล่ำวอำจไม่มี
คณุสมบตัิหรือควำมสำมำรถที่เหมือนกับผู้ เช่ำเดิม และ/หรืออำจไม่ตกลงเง่ือนไขกำรเช่ำที่ดีเทียบเคียงกับ
สญัญำเช่ำในปัจจบุนัได้ 

14.13.5 ความเสี่ยงจากการจัดหาผู้เช่ารายใหม่ 

เมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่มีกำรต่ออำยุสญัญำเช่ำกับผู้ เช่ำรำย
ปัจจบุนัและมีควำมจ ำเป็นต้องจดัหำผู้ เช่ำรำยใหมม่ำทดแทน ซึง่กองทรัสต์อำจต้องใช้เวลำในกำรจดัหำผู้ เช่ำ
รำยใหม่และอำจท ำให้กองทรัสต์ไม่ได้รับรำยได้ค่ำเช่ำในระหว่ำงที่จดัหำผู้ เช่ำรำยใหม่  นอกจำกนี ้ในกรณีที่
กองทรัสต์สำมำรถจดัหำผู้ เช่ำรำยใหม่มำทดแทนได้ กองทรัสต์อำจมีควำมเสี่ยงที่ค่ำเช่ำที่เข้ำท ำสญัญำใหม่
นัน้จะลดลง รวมถึงควำมเสีย่งเก่ียวกบัควำมสำมำรถของผู้ เช่ำรำยใหมใ่นกำรช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำ ซึ่งอำจ
สง่ผลกระทบท ำให้ผลตอบแทนที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ได้รับลดลง 

14.13.6 ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

ในกำรลงทนุและบริหำรอสงัหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ SSTRT นัน้ กองทรัสต์ SSTRT จะรับโอนสญัญำเช่ำ 
สญัญำกระท ำกำร และสญัญำตำ่ง ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบักำรลงทนุและกำรบริหำรจดักำรทรัพย์สินของกองทรัสต์ 
SSTRT เพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์ SSTRT และผูกพนัให้คู่สญัญำปฏิบตัิตำม
ข้อก ำหนดในสญัญำ  
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อยำ่งไรก็ตำม ถึงแม้จะมีข้อก ำหนดในสญัญำ คูส่ญัญำอำจปฏิบตัิผิดสญัญำหรือเกิดเหตกุำรณ์ใด ๆ อนั
เป็นเหตแุห่งกำรเลิกหรือผิดสญัญำได้ ในกรณีเช่นว่ำนี ้แม้กองทรัสต์ SSTRT จะมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญำ 
เรียกคำ่เสยีหำย รวมตลอดจนเรียกคำ่ขำดประโยชน์ และ/หรือ ค่ำเช่ำที่ช ำระไปแล้วก็ตำม (แล้วแต่กรณี) แต่
เหตกุำรณ์ที่คูส่ญัญำผิดสญัญำดงักลำ่ว ท ำให้กองทรัสต์ SSTRT อำจไม่ได้รับผลประโยชน์หรือบงัคบักำรให้
เป็นไปตำมสญัญำตำมที่ก ำหนดไว้ดงักลำ่วได้ เช่น ไมส่ำมำรถบงัคบัให้เป็นไปตำมสทิธิของกองทรัสต์ SSTRT 
ตำมข้อก ำหนด หรือ คูส่ญัญำไมช่ ำระคำ่เสยีหำยตำมที่กองทรัสต์ SSTRT เรียกร้อง ดงันัน้ กองทรัสต์ SSTRT 
จึงอำจต้องน ำเร่ืองดงักลำ่วเข้ำสูก่ระบวนกำรยุติธรรมโดยกำรฟ้องร้องต่อศำล  ซึ่งกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
กองทรัสต์ SSTRT ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ถึงระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร และจ ำนวนเงินที่กองทรัสต์ 
SSTRT จะได้รับชดเชย เยียวยำ ตอ่ควำมเสยีหำยตำ่ง ๆ นอกจำกนี ้ผลแหง่คดีขึน้อยูก่บัค ำพิพำกษำของศำล 
และถึงแม้ศำลจะมีค ำพิพำกษำให้กองทรัสต์ SSTRT ชนะคดี กองทรัสต์ SSTRT อำจประสบควำมยุ่งยำกใน
กำรบงัคบัให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำล ผู้ ถือหน่วยทรัสต์จึงมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนตำม
จ ำนวนหรือภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ไว้ 

15. การเลิกกองทรัสต์ 

ทรัสตีจะเลกิกองทรัสต์ เมื่อปรำกฏเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เมื่อจ ำนวนผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ลดลงเหลอืน้อยกวำ่ 35 (สำมสบิห้ำ) รำย 

(2) เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินหลัก  และผู้ จัดกำรกองทรัสต์ไม่สำมำรถด ำเนินกำรเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์เป็นมลูค่ำรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 500,000,000 (ห้ำร้อยล้ำน) บำท หรือไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 (เจ็ดสิบ
ห้ำ) ของมลูคำ่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ ภำยใน 1 (หนึง่) ปีนบัแตว่นัท่ีจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัดงักลำ่ว 

(3) กรณีที่มีเหตตุ้องเปลีย่นแปลงผู้จดักำรกองทรัสต์ แตท่รัสตีไมส่ำมำรถหำผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมในกำรเป็นผู้จดักำร
กองทรัสต์รำยใหมไ่ด้ภำยในระยะเวลำที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด นบัแต่วนัที่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของผู้จดักำร
กองทรัสต์รำยเดิมสิน้สดุ และทรัสตีได้ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุในกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั ง้
ผู้จดักำรกองทรัสต์รำยใหมแ่ล้วแตย่งัไมส่ำมำรถแตง่ตัง้ผู้จดักำรกองทรัสต์รำยใหม่ได้  ในกรณีดงักลำ่วนี ้ให้ทรัสตีขอ
มติจำกผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ในกำรเลกิกองทรัสต์ 

(4) เมื่อมีเหตตุ้องเปลีย่นแปลงทรัสตีแตม่ิอำจแตง่ตัง้ทรัสตีรำยใหม่เพรำะมีเหตอุนัมิอำจหลีกเลี่ยงได้  และผู้มีสว่นได้เสีย
ได้ร้องขอตอ่ศำลให้มีกำรแตง่ตัง้ทรัสตีรำยใหมแ่ล้ว แตม่ิอำจแตง่ตัง้ได้ 

(5) เมื่อที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้เลกิกองทรัสต์ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในสญัญำนี ้

กรณีที่มีกำรควบรวมกองทรัสต์กบักองทรัสต์อื่น และกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดให้มกีำรเลกิกองทรัสต์ 

 
16. การด าเนินการเมื่อเลกิกองทรัสต์  

เมื่อกองทรัสต์ SSTRT สิน้สดุลง ให้ทรัสตีด ำเนินกำรช ำระบญัชีเองหรือจดัให้มีผู้ช ำระบญัชีเพื่อท ำหน้ำที่ช ำระสะสำง
หนีส้นิและคำ่ใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมล ำดบัดงัตอ่ไปนี ้

(1) คำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรรวบรวม จ ำหนำ่ย และจดัสรรทรัพย์สนิ 



  

16 
 

(2) คำ่ธรรมเนียม คำ่ภำษีอำกรท่ีต้องช ำระและที่ค้ำงช ำระ 
(3) คำ่ตอบแทนของบคุคลตำมมำตรำ 29 หรือมำตรำ 52 แหง่พระรำชบญัญตัิทรัสต์ คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีของผู้ ถือ

หน่วยทรัสต์ตำมมำตรำ 44 วรรคสำม มำตรำ 45 หรือมำตรำ 46 แห่งพระรำชบญัญัติทรัสต์ และค่ำใช้จ่ำยที่
เก่ียวกบัหรือเก่ียวเนื่องมำจำกกำรจดักำรกองทรัสต์ SSTRT ที่ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอำจำกกองทรัสต์ได้โดยชอบตำม
กฎหมำย และคำ่ตอบแทนทรัสตี 

(4) หนีอ้ยำ่งอื่น 

ในกรณีที่ทรัพย์สนิในกองทรัสต์ SSTRT มีไมเ่พียงพอท่ีจะจดัสรรให้เป็นคำ่ใช้จ่ำยหรือช ำระหนีใ้นล ำดบัใดจนครบ ให้ทรัส
ตีช ำระหนีใ้นล ำดบันัน้โดยเฉลี่ยตำมสว่นของมลูหนี ้

 
ในกรณีที่เมื่อได้หกัคำ่ใช้จ่ำยและช ำระหนีต้ำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกกองทรัสต์ SSTRT มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้ทรัสตีจดัสรร
สว่นท่ีคงเหลอืให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ 

ทัง้นี ้หำกกองทรัสต์ SSTRT สิน้สดุลงเนื่องจำกทรัสตีเลิกกิจกำร ช ำระบญัชี หรือล้มละลำย และไม่สำมำรถแต่งตัง้   

ทรัสตีรำยใหม่เพรำะมีเหตอุนัมิอำจหลีกเลี่ยงได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติทรัสต์ ให้ผู้ช ำระบญัชี หรือ

เจ้ำพนกังำนพิทกัษ์ทรัพย์แล้วแตก่รณีเป็นผู้ท ำหน้ำที่แทนทรัสตีในกำรรวบรวม จ ำหนำ่ย หรือจดัสรรทรัพย์สนิจนเสร็จสิน้ 

 
17. ที่ปรึกษาทางการเงนิ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกดั (มหำชน)  

ส ำนกังำนใหญ่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900  

18. นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกดั  
93 อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10120  
โทรศพัท์: 02-009-9000 โทรสำร: 02-009-9991  
Email: SETContactCenter@set.or.th  
Website: http://www.set.or.th/tsd  
SET Contact center: 02-009-9999  

19. ผู้สอบบัญช ี บริษัท เอส พี ออดิท จ ำกดั 

503/31 อำคำรเคเอสแอลทำวเวอร์  
ถนนศรีอยธุยำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 

20. รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกรำคม – 31 ธนัวำคม (รอบระยะเวลำบญัชีแรกคือวนัท่ี 13 - 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2560)  

21. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ 
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(1) ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 90 ของก ำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้ว

ของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ำยไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครัง้ และจะจ่ำยภำยใน 90 วันนับแต่วันสิน้รอบปีบัญชีหรือรอบ

ระยะเวลำบญัชีที่มีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนนัน้ แล้วแตก่รณี 

ก ำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วตำมข้อนี ้ให้หมำยถึงก ำไรท่ีปรับปรุงด้วยรำยกำรดงัตอ่ไปนี  ้

1. กำรหกัก ำไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้ (Unrealized Gain) จำกกำรประเมินคำ่หรือกำรสอบทำนกำรประเมินคำ่ทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์ SSTRTรวมทัง้กำรปรับปรุงด้วยรำยกำรอื่นตำมแนวทำงของส ำนักงำน ก .ล.ต. เพื่อให้

สอดคล้องกบัสถำนะเงินสดของกองทรัสต์ SSTRT 

2. กำรหกัด้วยรำยกำรเงินส ำรองเพื่อกำรช ำระหนีเ้งินกู้ยืมหรือภำระผกูพนัจำกกำรกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตำม

วงเงินท่ีได้ระบไุว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูและหนงัสอืชีช้วน หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี แล้วแต่

กรณี 

(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ SSTRT มีก ำไรสะสมในรอบระยะเวลำบญัชีใด ผู้จดักำรกองทรัสต์อำจจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้ผู้

ถือหนว่ยลงทนุจำกก ำไรสะสมดงักลำ่วด้วยก็ได้ 

(3) ในกรณีที่ผู้จดักำรกองทรัสต์ไมส่ำมำรถจ่ำยประโยชน์ตอบแทนได้ในระยะเวลำดงักลำ่ว ผู้จดักำรกองทรัสต์จะแจ้งให้ผู้

ถือหนว่ยทรัสต์ทรำบผำ่นระบบสำรสนเทศของตลำดหลกัทรัพย์ 

(4) ในกรณีที่กองทรัสต์ SSTRT ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ผู้ จัดกำรกองทรัสต์จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์ 

(5) ในกำรพิจำรณำจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ถ้ำประโยชน์ตอบแทนที่จะประกำศจ่ำยตอ่หนว่ยทรัสต์ระหวำ่งปีบญัชีหรือรอบ

ปีบญัชีใดมีมลูคำ่ต ่ำกวำ่หรือเทำ่กบั 0.10 บำท ผู้จดักำรกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะไม่จ่ำยประโยชน์ตอบแทนในครัง้นัน้

และให้ยกไปจ่ำยประโยชน์ตอบแทนพร้อมกนัในงวดถดัไปตำมวิธีกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนที่ก ำหนดไว้ 

(6) ส ำหรับหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน ผู้จดักำรกองทรัสต์จะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ระบไุว้ เว้นแต่กรณีที่

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สัง่กำร เห็นชอบ และ/หรือผ่อนผนัเป็นอย่ำงอื่น ผู้จดักำรกองทรัสต์จะด ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมนัน้  

(7) ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตำมสดัสว่นกำรถือหน่วยของผู้ ถือหน่วยทรัสต์แต่

ละรำย ทัง้นี ้ผู้จดักำรกองทรัสต์ขอสงวนสทิธิในกำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกิน

กว่ำอตัรำหรือไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศที่ ทจ. 49/2555 เฉพำะในสว่นที่เกินหรือไม่เป็นไปตำม

หลกัเกณฑ์ดังกล่ำวและให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อำจจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่ำวตกเป็นของผู้ ถือ

หนว่ยทรัสต์รำยอื่นตำมสดัสว่นกำรถือหนว่ยทรัสต์ 

22. ขัน้ตอนการเพิ่ม/ลดทุนช าระแล้ว 

กำรเพิ่มทนุของกองทรัสต์ SSTRT 
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กองทรัสต์อำจเพิ่มทุนโดยออกหน่วยทรัสต์ใหม่เพื่อเสนอขำยเป็นกำรทั่วไปต่อผู้ ลงทุน ต่อผู้ ถือหน่วยทรัสต์เดิมตำม

สดัสว่นกำรถือหนว่ยทรัสต์ หรือเสนอขำยเป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์บำงรำยก็ได้ โดยให้เป็นไปตำมมติ

ของผู้ ถือหน่วยทรัสต์และข้อก ำหนดในสญัญำนี ้ทัง้นี ้ให้ผู้จดักำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบักำร

เพิ่มทนุของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ำกดัเฉพำะกำรจดัประชมุผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อขอมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุ โดยจะต้อง

ออกหน่วยทรัสต์เป็นหน่วยเต็ม (จะออกหน่วยทรัสต์ที่เป็นเศษมิได้) รวมทัง้ในกรณีที่หำกกำรเพิ่มทุนจะก่อให้เกิดควำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผู้จดักำรกองทรัสต์และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของผู้จดักำรกองทรัสต์ให้ผู้ จดักำรกองทรัสต์

และบุคคลที่เก่ียวโยงกันของผู้จัดกำรกองทรัสต์งดออกเสียงในวำระที่เก่ียวกับกำรเพิ่มทุนของกองทรัสต์และกำรออก

หนว่ยทรัสต์ นอกจำกนี ้ผู้จดักำรกองทรัสต์มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่สมควรเพื่อให้หนว่ยทรัสต์ที่ออกใหม่สำมำรถเข้ำเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วนันบัแต่วนัปิดกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ในแต่ละครำว 

เว้นแตห่นว่ยทรัสต์ที่ออกใหมเ่พื่อรองรับกำรแปลงสภำพ 

เหตใุนกำรเพิ่มทนุและกระบวนกำรเพิ่มทนุ 

1. เหตใุนกำรเพิ่มทนุ ได้แก่  

(1) เพื่อลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ หรือลงทนุในทรัพย์สินหลกัของกองทรัสต์โดย
ทำงอ้อมตำมหลกัเกณฑ์และประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง เพิ่มเติมจำกทรัพย์สินของกองทรัสต์ที่มีอยู่
เดิม  

(2) เพื่อปรับปรุงหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของกองทรัสต์ ซึง่รวมถึงอสงัหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์หรืออสงัหำริมทรัพย์
ที่กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำ ให้อยู่ในสภำพดีและมีควำมพร้อมที่จะใช้หำผลประโยชน์ หรือสอดคล้องกบัสภำพ
ตลำดหรือควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เปลีย่นแปลงไป  

(3) เพื่อต่อเติมหรือก่อสร้ำงอำคำรเพิ่มเติมบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นของกองทรัสต์หรือที่กองทรัสต์มีสิทธิกำรเช่ำ 
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดหำผลประโยชน์ของกองทรัสต์หรือสอดคล้องกับสภำพตลำดหรือควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำที่เปลีย่นแปลงไป  

(4) เพื่อช ำระเงินกู้ยืมหรือภำระผกูพนัของกองทรัสต์  

(5) เพื่อลงทนุในทรัพย์สนิอื่นตำมหลกัเกณฑ์และสดัสว่นท่ีก ำหนดในประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง 

(6) เพื่อเหตอุื่นตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

(7) เพื่อเหตอุื่นใดที่ผู้จัดกำรกองทรัสต์เห็นสมควรและจ ำเป็นขอให้มีกำรเพิ่มทนุ ซึ่งต้องไม่ขดัหรืแย้งกับกฎหมำย 
หรือกฎระเบียบของ ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

2. กำรเพิ่มทนุต้องไม่ขดัหรือแย้งกบัเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้กองทรัสต์และบทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ 
พระรำชบญัญัติทรัสต์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว โดยจะต้อง
ได้รับมติจำกที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่อนมุตัิให้เพิ่มทนุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในสี่) ของจ ำนวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์เพิ่มเติม 
ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ในกรณีที่เป็นกำรเพิ่มทนุโดยเสนอขำยหนว่ยทรัสต์เป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์บำงรำย ต้องไม่
มีผู้ ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 10 (สิบ) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ที่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคดัค้ำนกำรเพิ่มทนุ 

(2) ในกรณีที่เป็นกำรขอมติของผู้ ถือหน่วยทรัสต์เพื่อกำรเพิ่มทนุแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ให้
กระท ำได้เฉพำะกรณีที่แสดงไว้อย่ำงชดัเจนว่ำกำรจดัสรรหน่วยทรัสต์ใหม่จำกกำรเพิ่มทนุจะเป็นไปตำมอตัรำ
และหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วย หลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ และกำรปฏิบตัิกำรใดๆ เก่ียวกบักำรเพิ่มทนุของบริษัทจดทะเบียน
โดยอนโุลม และตำมแนวทำงที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดในรำยละเอียดเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนในทำงปฏิบตัิ 
(ถ้ำมี) ทัง้นี ้กำรเพิ่มทุนต้องกระท ำให้แล้วเสร็จภำยใน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีมติ
อนมุตัิให้เพิ่มทนุ 

3. ในกรณีที่เป็นกำรเพิ่มทนุเพื่อลงทนุในทรัพย์สินหลกัเพิ่มเติม ได้ผ่ำนกระบวนกำรเก่ียวกบักำรได้มำซึ่งทรัพย์สินหลกั
และอปุกรณ์ตำมที่ก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้และหำกเป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทรัสต์กบัผู้จดักำรกองทรัสต์หรือ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำรกองทรัสต์ ต้องผำ่นกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดในสญัญำฉบบันี ้

4. ผู้จดักำรกองทรัสต์ได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. ให้เสนอขำยหนว่ยทรัสต์ที่ออกใหม่ 

กำรลดทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ 

ผู้จดักำรกองทรัสต์มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรลดทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่

ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และจะแก้ไขเพิ่มเติมตอ่ไป 

เหตใุนกำรลดทนุช ำระแล้วและกระบวนกำรลดทนุช ำระแล้ว 

1. เหตใุนกำรลดทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ให้มีได้เฉพำะในกรณี ดงันี ้

(1) กองทรัสต์มีสภำพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภำยหลังจำกกำรจ ำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์  หรือสิทธิกำรเช่ำ
อสงัหำริมทรัพย์ หรือกำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำอสงัหำริมทรัพย์ (ถ้ำมี) ทัง้นี ้ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงด้วยว่ำ
กองทรัสต์ไมม่ีก ำไรสะสมเหลอือยูแ่ล้ว 

(2) กองทรัสต์มีกำรเพิ่มทนุเพื่อให้ได้มำซึง่อสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติม แตป่รำกฏเหตขุดัข้องในภำยหลงั ท ำให้ไมส่ำมำรถ
ได้มำซึง่อสงัหำริมทรัพย์บำงสว่นอนัเป็นไปตำมสญัญำที่เก่ียวข้อง ซึง่ได้ระบไุว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูแล้ว  

(3) กองทรัสต์มีกำรเพิ่มทนุเพื่อให้ได้มำซึง่อสงัหำริมทรัพย์เพิ่มเติม แตป่รำกฏเหตขุดัข้องในภำยหลงั ท ำให้ไมส่ำมำรถ
ได้มำซึง่อสงัหำริมทรัพย์ดงักลำ่ว 

(4) กองทรัสต์มีรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตตุ้องน ำไปใช้ในกำรค ำนวณก ำไรสทุธิที่ปรับปรุงแล้วของ
กองทรัสต์ตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำนี ้

(5) กองทรัสต์มีเงินสดคงเหลอืหรือกระแสเงินสดที่เกิดจำกคำ่เช่ำรับของทรัพย์สนิจำกกำรแปลงสภำพของกองทนุรวม
อสงัหำริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ (Conversion Assets) ก่อนที่กองทรัสต์จะเข้ำลงทุนในทรัพย์สินจำกกำรแปลง
สภำพของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ และจำกก ำไรสทุธิที่เกิดขึน้จำกกำรลงทนุในหลกัทรัพย์ และรำยได้อื่น ๆ 
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รวมถึง กำรลดทุนเพื่อให้กำรจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนขัน้ต ่ำแก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ประกำศที่เก่ียวข้อง 

(6) กรณีอื่นใดที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติให้ลดทนุช ำระแล้วของกองทรัสต์ได้ 

2. กำรลดทุนช ำระแล้วของกองทรัสต์จะกระท ำได้ต่อเมื่อไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนำรมณ์ในกำรก่อตัง้กองทรัสต์ และ
บทบญัญตัิแหง่บทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญัติทรัสต์ พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ที่
ออกโดยอำศยัอ ำนำจแหง่กฎหมำยดงักลำ่ว หรือที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีมติอนมุตัิให้ลดทนุช ำระแล้วด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 (สำมในสี่) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยต้องเป็นกำรลดมลูคำ่หนว่ยทรัสต์ให้ต ่ำลงเทำ่นัน้และมีกระบวนกำรลดทนุตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และรวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. จะประกำศก ำหนดใน
อนำคตที่เก่ียวข้องด้วย  

ทัง้นี ้กระบวนกำรลดทนุช ำระแล้วส ำหรับเหตตุำมที่ระบใุนข้อ 1(1), 1(2), 1(3), 1(4) หรือ 1(5) สำมำรถกระท ำได้โดยไม่

ต้องได้รับมติผู้ ถือหน่วยทรัสต์ อย่ำงไรก็ดี หำกผู้จดักำรกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จดักำรกองทรัสต์อำจด ำเนินกำรขอมติ

อนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ให้ลดทนุช ำระแล้ว โดยด ำเนินกำรจดัประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ตำมวิธีกำรขอมติและ

กำรประชมุผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ก็ได้ 

 
23. ข้อจ ากัดในการโอน 

ไมม่ีข้อจ ำกดักำรโอนหนว่ยทรัสต์ เว้นแตข้่อจ ำกดัที่เป็นไปตำมกฎหมำยตำมที่ได้ระบไุว้ในสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ และหำก
กำรโอนหนว่ยทรัสต์ไมท่ ำให้สดัสว่นกำรถือหนว่ยของผู้ลงทนุตำ่งด้ำวขดัตอ่เกณฑ์ตำมประกำศ ทจ. 49/2555  

สดัสว่นกำรลงทนุของผู้ลงทนุตำ่งด้ำว  
สดัส่วนกำรลงทุนของผู้ลงทุนต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด 

เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ที่มีกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ที่ประมวลกฎหมำยที่ดินก ำหนดสดัสว่นกำรลงทนุของผู้
ลงทนุตำ่งด้ำวไว้ 

 
24. การออกและส่งมอบเอกสารสิทธ์ิ 

กำรออกใบทรัสต์หรือหลกัฐำนแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ 

1) ทรัสตีจะด ำเนินกำรให้นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์จดัท ำใบทรัสต์หรือหลกัฐำนแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ให้แก่ผู้ ถือ
หนว่ยทรัสต์ เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สำมำรถใช้อ้ำงองิตอ่ทรัสตี ผู้จดักำรกองทรัสต์และบคุคลอื่นได้ 

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรือนำยทะเบียนออกใบทรัสต์หรือหลกัฐำนแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ใหม ่
แทนใบทรัสต์หรือหลกัฐำนแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์เก่ำที่สญูหำย ลบเลอืน หรือช ำรุดในสำระส ำคญั ทรัสตีหรือนำย
ทะเบียนต้องออกหรือด ำเนินกำรให้มีกำรออกใบทรัสต์หรือหลกัฐำนแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ให้แกผู่้ ถือหนว่ยทรัสต์
ภำยในเวลำอนัควร ทัง้นี ้ทรัสตีหรือนำยทะเบยีนจะเรียกเก็บคำ่ใช้จ่ำยทีเ่กิดขึน้ (ถ้ำมี) จำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำ
ร้องขอของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ดงักลำ่วได้ตำมจริง 
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3) ทรัสตีต้องจดัท ำหลกัฐำนแสดงสทิธิในหนว่ยทรัสต์ มอบให้แก่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ ซึง่อยำ่งน้อยต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตก่ำรจดัท ำหลกัฐำนตำมระบบของศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ ให้เป็นไปตำมเง่ือนไขที่
ก ำหนดโดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 

(1) มีข้อมลูที่จ ำเป็นและเพยีงพอเพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สำมำรถใช้เป็นหลกัฐำนแสดงสทิธิของผู้ ถือหนว่ยทรัสต์
และใช้อ้ำงองิตอ่ทรัสตี ผู้จดักำรกองทรัสต์ และบคุคลอื่นได้ 

(2) มีข้อมลูของบคุคลตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดักำรกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผู้จดักำรกองทรัสต์ นำยทะเบียน
หนว่ยทรัสต์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์สำมำรถตดิตอ่กบับคุคลเหลำ่นัน้ได้ 

4) มีข้อมลูที่แสดงวำ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมส่ำมำรถขำยคืนหรือไถ่ถอนหนว่ยทรัสต์ได้ และในกรณีทีม่ีข้อจ ำกดัสทิธิของผู้
ถือหนว่ยทรัสต์ ต้องระบขุ้อจ ำกดัสทิธิเช่นวำ่นัน้ไว้ให้ชดัเจน 

 
25. การค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ 
ผู้จดักำรกองทรัสต์จะเป็นผู้จดัท ำและสง่รำยงำนมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์และมลูคำ่หน่วยทรัสต์ ณ วนัท ำกำร

สดุท้ำยของแตล่ะไตรมำส ซึง่ผำ่นกำรรับรองจำกทรัสตีแล้วตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ภำยใน 45 (สีส่บิห้ำ) วนั นบัแต่วนัสดุท้ำยของ
แตล่ะไตรมำสนัน้  

นอกจำกนี ้ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจดัท ำและสง่รำยงำนมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิของกองทรัสต์และมลูค่ำหน่วยทรัสต์ ณ วนั
ท ำกำรสดุท้ำยของแต่ละเดือนให้ทรัสตีตรวจสอบภำยใน 45 (สี่สิบห้ำ) วนั นบัแต่วนัสดุท้ำยของแต่ละเดือน เว้นแต่หำกวนัท ำ
กำรสดุท้ำยของเดือนใดเป็นวนัสิน้ไตรมำส ผู้จดักำรกองทรัสต์จะจดัท ำและสง่รำยงำนทรัพย์สินสทุธิดงักลำ่วให้ทรัสตีภำยใน 
30 (สำมสบิ) วนันบัแตว่นัท ำกำรสดุท้ำยของเดือนนัน้ เพื่อให้ทรัสตีท ำกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 15 (สิบห้ำ) วนัก่อนที่ผู้จดักำร
กองทรัสต์จะสง่รำยงำนมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิซึง่ผำ่นกำรรับรองจำกทรัสตีแล้วตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต.  

ทัง้นี ้กำรค ำนวณและรำยงำนมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทรัสต์และมลูคำ่หนว่ยทรัสต์ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  กำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนให้เป็นไปตำมวิธีกำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินตำมที่ระบุไว้ในสญัญำ
ก่อตัง้ทรัสต์ เว้นแตเ่ป็นกำรค ำนวณมลูคำ่อสงัหำริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทนุไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม ในช่วง
เวลำตัง้แต่วนัที่มีกำรลงทนุในอสังหำริมทรัพย์ดงักลำ่วจนถึงวนัก่อนวนัสอบทำนกำรประเมินมลูค่ำอสงัหำริมทรัพย์
ครัง้แรกให้ค ำนวณตำมรำคำที่ได้มำซึง่อสงัหำริมทรัพย์นัน้แทน  

(2)  ให้ใช้ตวัเลขทศนิยมดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิและใช้ผลลพัธ์เป็นตวัเลขทศนิยม 2 (สอง) ต ำแหนง่และปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล  

(ข) ค ำนวณมลูคำ่หนว่ยทรัสต์เป็นตวัเลขทศนิยม 5 (ห้ำ) ต ำแหนง่และปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล แตใ่ช้ผลลพัธ์เป็น
ตวัเลขทศนิยม 4 (สี)่ ต ำแหนง่และตดัทศนิยมต ำแหนง่ที่ 5 (ห้ำ) ทิง้  

 
ในกรณีที่มเีศษเหลอืจำกกำรปัดเศษตำมวรรคหนึง่ ให้น ำเศษนัน้รวมค ำนวณเข้ำเป็นทรัพย์สนิในกองทรัสต์  
เง่ือนไขเพิ่มเตมิ:  

ส ำหรับวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินสทุธิและมูลค่ำหน่วยทรัสต์ ผู้จัดกำรกองทรัสต์จะด ำ เนินกำรให้เป็นไป
ตำมที่ระบุข้ำงต้นนี ้เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย ได้แก้ไข
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เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ประกำศ ก ำหนด สั่งกำร เห็นชอบและ/หรือผ่อนผันเป็นอย่ำงอื่น ผู้ จัดกำรกองทรัสต์จะ
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนัน้  

ทัง้นี ้กำรค ำนวณมลูคำ่ทรัพย์สนิ มลูคำ่ทรัพย์สนิสทุธิ และมลูคำ่หนว่ยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ผู้จดักำรกองทรัสต์
ประกำศเป็นกำรค ำนวณโดยใช้รำยงำนกำรประเมินค่ำหรือรำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำครัง้ลำ่สดุเป็นฐำนใน
กำรก ำหนดมลูค่ำทรัพย์สินหลกั (อสงัหำริมทรัพย์) ของกองทรัสต์ ซึ่งมลูค่ำดงักลำ่วอำจไม่ใช่มลูค่ำที่จะซือ้ขำยได้จริง
ของทรัพย์สนิหลกั(อสงัหำริมทรัพย์) ดงักลำ่ว 

 
 
 

26. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยทรัสต์ไม่ถกูต้อง 
ผู้จดักำรกองทรัสต์จะแจ้งเปิดเผยเหตกุำรณ์และกำรเปลีย่นแปลงโดยทนัทีและแก้ไขนำสง่ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของ

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

27. สิทธิประโยชน์ของผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 
(1) กำรเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของตวักำรตวัแทนระหว่ำงผู้ ถือหน่วยทรัสต์กบัทรัสตี 

และมิได้ก่อให้เกิดนิติสมัพนัธ์ในลกัษณะของกำรเป็นหุ้นสว่นหรือลกัษณะอื่นใด ระหว่ำงทรัสตีและผู้ ถือหน่วยทรัสต์ 

และในระหวำ่งผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ด้วยกนั 

 
(2) กำรเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์มิได้ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีควำมรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อกำร

ช ำระหนีใ้ห้แก่ทรัสตี ผู้จดักำรกองทรัสต์ หรือเจ้ำหนีข้องกองทรัสต์ โดยทรัสตี ผู้จัดกำรกองทรัสต์ และเจ้ำหนีข้อง
กองทรัสต์จะบงัคบัช ำระหนีไ้ด้จำกทรัพย์สนิของกองทรัสต์เทำ่นัน้ 
 

(3) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิท ธิ เ รียกใ ห้กองทรัสต์จ่ ำยประโยชน์ตอบแทนได้ไม่ เ กินไปกว่ำ เ งินก ำ ไร  หลังหัก 
ค่ำส ำรองต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยอนญุำตให้กองทรัสต์หกัได้ ซึ่งรวมถึงก ำไรที่ยงัไม่เกิดขึน้ (Unrealized Gain) จำก
กำรประเมินค่ำหรือกำรสอบทำนกำรประเมินค่ำทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทัง้กำรปรับปรุงด้วยรำยกำรอื่นตำม
แนวทำงของส ำนกังำน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกบัสถำนะเงินสดของกองทรัสต์ รำยกำรเงินส ำรองเพื่อกำรช ำระหนี ้
เงินกู้ ยืมหรือภำระผูกพนัจำกกำรกู้ ยืมเงินของกองทรัสต์ตำมวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและ
หนงัสือชีช้วน หรือแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี และมีสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่ำจ ำนวนทนุของ
กองทรัสต์ที่ปรับปรุงด้วยสว่นเกินหรือสว่นต ่ำกวำ่มลูคำ่หนว่ยทรัสต์  

 
(4) กำรเป็นผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่ท ำให้ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีกรรมสิทธ์ิและสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพย์สินของกองทรัสต์โดย

เด็ดขำดแตเ่พียงผู้ เดียว ไมว่ำ่สว่นหนึง่สว่นใด และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมม่ีสทิธิเรียกร้องให้โอนทรัพย์สนิของกองทรัสต์
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิติดตำมเอำทรัพย์สินของกองทรัสต์คืนจำกบุคคลภำยนอก ใน
กรณีที่ทรัสตี และ/หรือ ผู้ จัดกำรกองทรัสต์ จัดกำรกองทรัสต์ไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำนี ้หรือ
พระรำชบญัญัติทรัสต์ อนัเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจ ำหน่ำยจ่ำยโอนไปยงับุคคลภำยนอก ทัง้นี ้ตำม
หลกัเกณฑ์ที่พระรำชบญัญตัิทรัสต์ก ำหนด 
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(5) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมต้่องรับผิดตอ่ผู้จดักำรกองทรัสต์หรือทรัสตีในกำรช ำระเงินอื่นใดเพิ่มเติมให้แก่กองทรัสต์หลงัจำกที่
ได้ช ำระเงินคำ่หนว่ยทรัสต์ครบถ้วนแล้ว และผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ไมม่ีควำมรับผิดอื่นใดเพิ่มเติมอีกส ำหรับหนว่ยทรัสต์ที่
ถือนัน้ 
 

(6) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ ตลอดจนซักถำม และแสดง
ควำมเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกองทรัสต์ของทรัสตีและผู้จดักำรกองทรัสต์วำ่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมำย
ที่เก่ียวข้องและสญัญำนีก้ ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ไม่มีสิทธิเข้ำแทรกแซงกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติ (Day-to-day Operations) ที่ไม่ขดัหรือแย้งกบัสญัญำฉบบันี ้ของผู้จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตี ซึ่งเร่ือง
ดงักลำ่วให้ถือเป็นอ ำนำจและดลุพินิจของผู้จดักำรกองทรัสต์หรือทรัสตี แล้วแตก่รณี 
 

(7) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับกำรจดัสรรผลตอบแทนจำกกองทรัสต์ตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรตำมที่ก ำหนดไว้ใน
ข้อ 15 แหง่สญัญำนี ้
 

(8) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์แตล่ะรำยมีสทิธิลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำนี ้หรือแก้ไขวิธีกำรจดักำร โดยเป็นไปตำมเง่ือนไขและ
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำนี ้ซึ่งทรัสตีหรือผู้ จัดกำรกองทรัสต์จะแก้ไขเพิ่มเติมสญัญำนี ้หรือแก้ไขวิธีกำร
จดักำร เมื่อได้รับมติตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ในสญัญำนี ้
 

(9) ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์มีสทิธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อเลิกกองทรัสต์หรือลดทนุ โดยในกรณีของกำรเลิกกองทรัสต์นัน้ ทรัสตีซึ่ง
เป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่เก่ียวกับกำรช ำระบัญชีกองทรัสต์ อำจจัดให้มีผู้ ช ำระบัญชีท ำหน้ำที่เป็นผู้ ช ำระบัญชี โดย
ด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีระบไุว้ในสญัญำนี ้อนึง่ ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับเงินคืนก็ตอ่เมื่อกองทรัสต์มี
ทรัพย์สนิคงเหลอืภำยหลงัจำกได้หกัคำ่ใช้จ่ำยและช ำระหนีข้องกองทรัสต์เมื่อเลกิกองทรัสต์แล้วเทำ่นัน้ ส ำหรับกรณี
กำรลดทุนช ำระแล้วให้ผู้ จัดกำรกองทรัสต์ด ำเนินกำรเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยทรั สต์ โดยด ำเนินกำรตำม
หลกัเกณฑ์ วิธีกำร และประกำศอื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 
 

(10) ผู้ ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิที่จะโอนหน่วยทรัสต์ได้ แต่ทัง้นี ้จะต้องเป็นไปตำมเง่ือนไข และหลกัเกณฑ์ที่ระบไุว้ในข้อ  7 
แหง่สญัญำนี ้
 

(11) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถน ำหน่วยทรัสต์ไปจ ำน ำได้ตำมกฎหมำย ตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรท่ีทรัสตี และ/หรือ นำยทะเบียนหนว่ยทรัสต์ก ำหนด มีสทิธิลงมติเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำรกองทรัสต์ มีสทิธิที่
จะได้รับเงินคืนเมื่อมีกำรลดเงินทนุ 

 
28. ช่องทางที่ ผู้ถอืหน่วยทรัสต์สามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตัง้ทรัสต์ 

ผู้ ถือหน่วยทรัสต์สำมำรถขอดูส ำเนำสญัญำก่อตัง้ทรัสต์ได้ที่ผู้ จัดกำรกองทรัสต์และทรัสตี ได้ในช่วงเวลำท ำกำรของ
ผู้จดักำรกองทรัสต์และทรัสตี 

 
29. ผู้จัดการกองทรัสต์ 
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บริษัท เอสเอสที  รีท แมเนจเมนท์ จ ำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งจะท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT 

เป็นบริษัทจ ำกัดซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ขึน้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 29 กันยำยน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียนซึ่งเรียกช ำระแล้ว 

10,000,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อปฏิบตัิ

หน้ำที่บริหำรจดักำรทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์โดยเฉพำะ และมี SST เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทฯ เป็นจ ำนวน

ร้อยละ 99.997 ของหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมด 

สรุปข้อมลูส ำคญัของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท เอสเอสที  รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
ที่ตัง้ส านักงานใหญ่ 2044/25-27 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 
เลขทะเบียนบริษัท 0105560165432 
โทรศัพท์ 02-318-5514-5 
โทรสาร 02-318-3490-1 
Website www.sstrm.co.th 
Email info@sstrm.co.th 
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด 

100,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ 100 บำท 
ลักษณะและขอบเขตการ
ด าเนินธุรกิจ 

ท ำหน้ำที่เป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 

รายชื่อกรรมการ  1. นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ 
2. นำยปิลญัชยั ประดบัพงษ์ 
3. นำงสรุำงค์ จนัทรสถำพร 

กรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม 

นำยศภุสิทธ์ิ สขุะนินทร์ และนำยปิลญัชัย ประดบัพงษ์ ลงลำยมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 

รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม  
 

ผู้ ถือหุ้นของผู้จดักำรกองทรัสต์ 

ณ วนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของผู้จดักำรกองทรัสต์ มีดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้นที่ถอื (หุ้น) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) 99,997 99.997 
2. นำยศภุสทิธ์ิ สขุะนินทร์ 1 0.001 
3. นำยปิลญัชยั ประดบัพงษ์ 1 0.001 
4. นำงสรุำงค์ จนัทรสถำพร 1 0.001 
รวม 100,000 100.00 
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โครงสร้ำงบริหำรจดักำรของผู้จดักำรกองทรัสต์ 

ผู้จดักำรกองทรัสต์ยึดหลกักำรในกำรแบ่งหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชดัเจน แต่ละฝ่ำยงำนมี
ควำมเป็นอิสระ เป็นระบบ รวมทัง้ค ำนงึถึงกำรควบคมุควำมเสีย่งและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ เพื่อให้ผู้จดักำร
กองทรัสต์สำมำรถจดักำรลงทนุให้ผู้ลงทนุด้วยควำมซื่อสตัย์ สจุริต ระมดัระวงั ค ำนึงถึงประโยชน์ของลกูค้ำก่อนประโยชน์ของ
ผู้จดักำรกองทรัสต์เอง  

บริษัทฯ มีกำรจดัโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ในฐำนะผู้จดักำรกองทรัสต์ (REIT Manager) ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรผู้ จัดกำร และฝ่ำยงำนต่ำงๆ อีก 4 ฝ่ำย ได้แก่ ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจเเละอสังหำริมทรัพย์  
ฝ่ำยบริหำรทรัพย์สนิ ฝ่ำยก ำกบั ตรวจสอบ และบริหำรควำมเสีย่ง และฝ่ำยสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำน ตำมโครงสร้ำงดงันี  ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ผู้จัดกำรกองทรัสต์ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลจัดกำรกองทรัสต์ SSTRT และผู้ เช่ำทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์ และ/หรือผู้บริหำรอสงัหำริมทรัพย์ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ สญัญำก่อตัง้ทรัสต์ สญัญำ
แต่งตัง้ผู้จัดกำรกองทรัสต์ แบบแสดงรำยกำรข้อมูล หนงัสือชีช้วน ระเบียบ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องไม่
ด ำเนินกำรในลกัษณะที่เป็นกำรใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยำบำล เป็นต้น 

คำ่ตอบแทนผู้จดักำรกองทรัสต์ 

1.  คำ่ธรรมเนียมกำรบริหำรจดักำรกองทรัสต์ ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิรวมของกองทรัสต์ 
2.  คำ่ธรรมเนียมในกำรได้มำ/จ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิหลกัของกองทรัสต์ (Acquisition/Disposal Fee) 
 (1) กรณีได้มำซึ่งทรัพย์สินของบุคคลที่

เก่ียวโยงกนักบัผู้จดักำรกองทรัสต์ 
ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีได้มำของกองทรัสต์ 

 (2) กรณีได้มำซึง่ทรัพย์สนิของบคุคลอื่น ไมเ่กิน ร้อยละ 1.50 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีได้มำของกองทรัสต์ 
 (3) กรณีจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินหลกัของ

กองทรัสต์ 
ไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของมลูคำ่ทรัพย์สนิท่ีจ ำหนำ่ยไปของกองทรัสต์ 

 
 
 

ฝ่ำยพฒันำธุรกิจและ

อสงัหำริมทรัพย์ 

คณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรผู้จดักำร 

ฝ่ำยบริหำร

ทรัพย์สนิ 

 

ฝ่ำยก ำกบั ตรวจสอบ 

และบริหำรควำมเสีย่ง 

 

ฝ่ำยสนบัสนนุ

กำรปฏิบตัิงำน 
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30. ประมาณการงบก าไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดรายได้จากการลงทุนสุทธิตามสมมติฐาน ส าหรับช่วงเวลา
ประมาณการตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
        ทรัพย์สินที่มีอยู่

เดิมภายใต้
กองทุนรวม

SSTSS 

  ทรัพย์สินที่มีอยู่
เดิมภายใต้
กองทรัสต์ 
SSTRT           

รายได้       
 

 
  รำยได้จำกคำ่เชำ่ 65.40 

 
67.65  

  รำยได้อ่ืน 0.14 
 

0.14 
    รวมรายได้ 65.54 

 
67.79 

ค่าใช้จ่าย         
  คำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรและคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรกองทรัสต์ 5.90    8.77  
  คำ่ใช้จำ่ยในกำรออกและเสนอขำยหนว่ยทรัสต์ตดัจำ่ย -      3.34  
  ต้นทนุทำงกำรเงิน -      9.89  
    รวมค่าใช้จ่าย 5.90    22.00  
รายได้จากการลงทุนสุทธิก่อนการปรับปรุง 59.64    45.79  

บวก : สภำพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจำกกำรตดัจำ่ยคำ่ใช้จำ่ยในกำรออกและ       

 
  เสนอขำยหน่วยทรัสต์ -      3.34  

บวก : สภำพคลอ่งสว่นเกินที่เกิดจำกกำรตดัจำ่ยคำ่ธรรมเนียมเงินกู้ตดัจ ำหน่ำย       
    และสว่นตำ่งดอกเบีย้จำ่ยจำกกำรค ำนวณด้วยอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จริง -      0.23  
หกั : รำยได้จำกคำ่เชำ่ที่มิได้จำ่ยช ำระเป็นเงินสดจริง (0.40)   (2.65) 
เงินสดสทุธิทีส่ำมำรถน ำมำปันสว่นแบง่ก ำไรและแบง่สว่นทนุ 59.24    46.71  

ประมาณการปันส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุน       
 ประมำณอตัรำกำรจำ่ยเงินปันสว่นแบง่ก ำไร หรือกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทน และกำรลดทนุ 
(ร้อยละ) 95.63%   100.00%1 

 ประมำณกำรเงินสดสทุธิที่สำมำรถน ำมำจำ่ยสว่นแบง่ก ำไรหรือประโยชน์ตอบแทน และกำรลด
ทนุ (ล้ำนบำท) 56.65    46.71  
  - กำรปันสว่นแบง่ก ำไร 56.65     45.79  
  - เงินลดทนุ -      0.93  
กำรปันสว่นแบง่ก ำไรหรือกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทน และกำรลดทนุ 56.65    46.72  
จ ำนวนหน่วยลงทนุ/หน่วยทรัสต์ (ล้ำนหน่วย) 82.00    82.00  
ประมำณกำรปันสว่นแบง่ก ำไรหรือกำรจำ่ยประโยชน์ตอบแทน และกำรลดทนุตอ่หน่วย (บำท)       
  - กำรปันสว่นแบง่ก ำไรตอ่หน่วย 0.6909    0.5584  
  - เงินลดทนุตอ่หน่วย -      0.0113  
การปันส่วนแบ่งก าไรหรือการจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการลดทุนต่อหน่วย 0.6909    0.5697  

 

                                                           
1  ตำมสญัญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง และสัญญำเช่ำงำนระบบสำธำรณูปโภคและอปุกรณ์ในปัจจบุัน ผู้ เช่ำ (SST) มีหน้ำที่ในกำรบ ำรุงรักษำ
ทรัพย์สินที่เช่ำทัง้หมดตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ และจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ ดั งนัน้กองทรัสต์ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นในกำร
ส ำรองเงินสดเพื่อกำรซอ่มแซมทรัพย์สิน ผู้จดักำรกองทรัสต์จึงพิจำรณำจ่ำยเงินสดร้อยละ 100 ในปีแรก โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ โดยหำกมีแผนในกำรส ำรองเงินสด จะมีกำรแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วย และมีกำรเปิดเผยกำรส ำรองในรำยงำนประจ ำปีตอ่ไป 
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ส ำหรับกรณีที่ไม่มีกำรแปลงสภำพของกองทุนรวม SSTSS ประมำณกำรกำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร/ประโยชน์ตอบแทน ต่อ
ประมำณกำรมลูคำ่หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดของกองทนุรวม SSTSS1 อยูท่ี่ร้อยละ 7.23 และส ำหรับกรณีที่มีกำรแปลงสภำพ
เป็นกองทรัสต์ SSTRT ประมำณกำรกำรจ่ำยสว่นแบง่ก ำไร/ประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทนุ ภำยหลงักำรแปลงสภำพ2 อยู่ที่
ร้อยละ 8.28 ซึง่จะเพิ่มขึน้จำกกรณีที่ไมม่ีกำรแปลงสภำพของกองทนุรวม SSTSS ประมำณร้อยละ 1.05 ทัง้นีป้ระมำณกำรกำร
จ่ำยสว่นแบง่ก ำไร/ประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทนุ ตอ่ประมำณกำรมลูคำ่หลกัทรัพย์ตำมรำคำตลำดของกองทนุรวม SSTSS 
ที่เพิ่มขึน้ดงักลำ่วเป็นอตัรำผลตอบแทนที่ยงัไม่ได้พิจำรณำภำระภำษีจำกเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน ผู้ ถือหน่วยลงทนุควร
พิจำรณำภำระภำษีจำกเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนตำมที่ระบุในสว่นที่ 2 ข้อ 5 “ผลกระทบที่เกิดขึน้จำกกำรแปลงสภำพ
กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์เป็นกองทรัสต์ตอ่กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ และผู้ ถือหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์
ที่จะเป็นผู้ ถือหนว่ยทรัสต์” 

ทัง้นี ้ข้อมูลประมำณกำรผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรจ่ำยส่วนแบ่งก ำไร/ประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทุนต่อหน่วย ซึ่งได้
แสดงในตำรำงเป็นเพียงกำรประมำณกำรตำมสมมติฐำนเทำ่นัน้ ผลกำรด ำเนินงำน และกำรจ่ำยสว่นแบ่งก ำไร/ประโยชน์ตอบ
แทนและกำรลดทนุตอ่หนว่ยที่แท้จริงอยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนจำกหลำยปัจจยั ผู้ก่อตัง้ทรัสต์ หรือบคุคลใดๆ มิได้รับประกนั
ผลกำรด ำเนินงำนของกองทรัสต์ SSTRT หรือประมำณกำรจ่ำยสว่นแบง่ก ำไร/ประโยชน์ตอบแทนและกำรลดทนุตอ่หนว่ยที่คำด
วำ่ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์จะได้รับ และมิอำจรับรองผลได้ 

 

 

                                                           

1 ประมำณกำรมลูค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดของกองทุนรวม SSTSS อยู่ที่ 783.92 ล้ำนบำท โดยค ำนวณจำกรำคำเฉลี่ยที่ถ่วงน ำ้หนักตำม
ปริมำณกำรซือ้ขำยของกองทนุรวม SSTSS 3 เดือนย้อนหลงั (19 กรกฎำคม 2560 – 18 ตลุำคม 2560) ซึง่อยูท่ี่ 9.56 บำทตอ่หน่วย 

2 ประมำณกำรกำรจำ่ยสว่นแบง่ก ำไร/ประโยชน์ตอบแทนภำยหลงักำรแปลงสภำพ ค ำนวณโดยน ำกำรปันสว่นแบง่ก ำไร/กำรจ่ำยประโยชน์ตอบแทน
ตอ่หน่วยหำรด้วยรำคำตลำดถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกัย้อนหลงั 3 เดือนของ SSTSS ที่หกัด้วยเงินสดที่จำ่ยคืนจำกกำรปรับโครงสร้ำงทนุประมำณ 2.68 
บำทตอ่หน่วย ซึง่จะจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุที่มีช่ือปรำกฎในสมดุทะเบียน ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหน่วยลงทนุเพ่ือก ำหนดสิทธิในกำร
สบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุของกองทนุรวม SSTSS กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT (Book Closing for Swap) ดงันัน้ ประมำณกำรอตัรำกำร
จำ่ยสว่นแบง่ก ำไร/ประโยชน์ตอบแทนนัน้ เป็นประมำณกำรส ำหรับกรณีที่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิในกำรสบัเปลี่ยนหน่วยลงทนุดงักล่ำว 
ทัง้นี ้อตัรำผลตอบแทนของผู้ ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT นัน้ จะขึน้อยูก่บัรำคำตลำดของหน่วยทรัสต์ภำยหลงักำรแปลงสภำพ 
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31. ภาระภาษีต่อผู้ถอืหน่วยทรัสต์ 

ภำระภำษีจำกเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

บุคคลธรรมดา 

 มีภมูิล ำเนำในไทย 
:  หำกผู้ รับไม่ให้ผู้จ่ำยหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ต้อง
น ำมำรวมค ำนวณเสยีภำษีเงินได้  

: หำกผู้ รับยอมให้ผู้จ่ำยหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 10 ผู้ รับไม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณ
เสยีภำษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา 

 มีภมูิล ำเนำในไทย 
:  ต้องเสยีภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 และผู้
ถือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเลือกช ำระภำษีในอตัรำร้อย
ละ 10 ดังกล่ำวโดยไม่ต้องน ำเงินปันผลมำรวม

ค ำนวณเสยีภำษีเงินได้ ณ สิน้ปี5 

 มีภมูิล ำเนำในตำ่งประเทศ 
:  ผู้จ่ำยไม่มีหน้ำที่ต้องหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย แต่
ผู้ รับต้องน ำมำรวมค ำนวณเสยีภำษีเงินได้ 

 มีภมูิล ำเนำในตำ่งประเทศ 
:  ต้องเสียภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 หรือ
ตำมอตัรำที่ระบใุนอนสุญัญำภำษีซ้อน 

นิติบุคคล 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
:  ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ทัง้จ ำนวน (หำกถือหน่วย
ลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัวนัที่มีเงินได้) โดยผู้
จ่ำยไมม่ีหน้ำที่ต้องหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย  

นิติบุคคล6 

 ไทย (บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย) 
:  ไมต้่องเสยีภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 แต่
ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้องน ำไปรวมค ำนวณก ำไรสุทธิ
เพื่อเสยีภำษีเงินได้ ณ สิน้ปี 

 ไทย (บริษัทจ ำกดั) 
:  ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้จ ำนวนกึ่งหนึ่ง (หำกถือ
หน่วยลงทุน 3 เดือนก่อนและหลงัวันที่มีเงินได้) 
โดยผู้จ่ำยไมม่ีหน้ำที่ต้องหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย  

 ไทย (บริษัทจ ำกดั) 
:  ต้องเสียภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 เว้น
แตบ่ริษัทจ ำกดัดงักลำ่วถือหุ้นในบริษัทจ ำกดัที่เป็น
ผู้ จ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของหุ้ น
ทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจ ำกัดผู้จ่ำยเงิน
ปันผล และบริษัทจ ำกดัผู้จ่ำยเงินปันผลต้องไม่ถือ
หุ้นในบริษัทจ ำกดัผู้ รับเงินปันผลไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรือโดยทำงอ้อม อย่ำงไรก็ดี ผู้ ถือหน่วยทรัสต์ต้อง
น ำไปรวมค ำนวณก ำไรสทุธิเพื่อเสียภำษีเงินได้ ณ 
สิน้ปี 

 ตำ่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจกำรในไทย 
:  ผู้จ่ำยไมม่ีหน้ำที่หกัภำษีน ำสง่ 

 ตำ่งประเทศที่มิได้ประกอบกิจกำรในไทย 
:  ต้องเสียภำษีหกั ณ ที่จ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 หรือ

                                                           
5
 หนงัสือตอบข้อหำรือกรมสรรพำกร ที่ 0702/10007 ลงวนัที่ 20 ธันวำคม 2554 

6 ในทำงปฏิบติับริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั จะด ำเนินกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำร้อยละ 10 โดยอ้ำงอิงจำก ค ำสัง่
กรมสรรพำกร ท่ี ท.ป. 4/2528 เร่ือง สัง่ให้ผู้จ่ำยเงินได้พงึประเมินตำมมำตรำ 40 แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำท่ี หกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย ข้อ 5 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีของส่วนแบ่งของก าไร อัตราภาษีของประโยชน์ตอบแทน 

ตำมที่ระบใุนอนสุญัญำภำษีซ้อน 
 

ภำระภำษีจำกสว่นเกินมลูคำ่หนว่ยลงทนุ/หนว่ยทรัสต์ (Capital Gain) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยลงทุน อัตราภาษีจากส่วนเกนิมูลค่าหน่วยทรัสต์ 

บุคคลธรรมดา 

 มีภมูิล ำเนำในไทย 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน
ได้ หำกขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บุคคลธรรมดา 

 มีภมูิล ำเนำในไทย 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ 
หำกขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 มีภมูิล ำเนำในตำ่งประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงิน

ได้ หำกขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 มีภมูิล ำเนำในตำ่งประเทศ 
:  ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ 
หำกขำยในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

นิติบุคคล นิติบุคคล 

 ไทย  
:  ต้องน ำไปรวมค ำนวณก ำไรสทุธิเพื่อเสียภำษีเงิน
ได้ 

 ไทย  
:  ต้องน ำไปรวมค ำนวณก ำไรสทุธิเพื่อเสียภำษีเงิน
ได้ 

 ตำ่งประเทศ (ประกอบกิจกำรในไทย) 
:  ต้องน ำไปรวมค ำนวณก ำไรสทุธิเพื่อเสียภำษีเงิน
ได้ 

 ตำ่งประเทศ(ประกอบกิจกำรในไทย) 
:  ต้องน ำไปรวมค ำนวณก ำไรสทุธิเพื่อเสียภำษีเงิน
ได้ 

 ตำ่งประเทศ (มิได้ประกอบกิจกำรในไทย) 
:  ผู้จ่ำยไมม่ีหน้ำที่หกัภำษีน ำสง่ 
 

 ตำ่งประเทศ (มิได้ประกอบกิจกำรในไทย) 
:  ผู้จ่ำยมีหน้ำที่ต้องหักภำษีน ำส่งในอตัรำร้อยละ 

15 หรือตำมอตัรำที่ระบใุนอนสุญัญำภำษีซ้อน 
 

32. จ านวนผู้ถอืหน่วยทรัสต์และการกระจายการถอืหน่วยทรัสต์ 
ณ วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560 
 จ านวนราย (No. 

of unitholders) 
จ านวนหน่วย 
(No. of units) 

ร้อยละของหน่วยทรัสต์ 
ที่ออกจ าหน่าย 

(% of outstanding units) 
1. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ที่เป็น Strategic trust unit holders  
1.1 ผู้จดักำรกองทรัสต์ ผู้บริหำร
อสงัหำริมทรัพย์ และเจ้ำของ
อสงัหำริมทรัพย์เดิมที่สำมำรถควบคมุ
กิจกำรทรัพย์สนิหลกั (REIT Manager, 
Property Manager, and asset 

1 12,300,000 15.00 
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 จ านวนราย (No. 
of unitholders) 

จ านวนหน่วย 
(No. of units) 

ร้อยละของหน่วยทรัสต์ 
ที่ออกจ าหน่าย 

(% of outstanding units) 
owner who can control asset of 
REIT)  
1.2 กรรมกำร ผู้จดักำร และผู้บริหำร 
ของบคุคลตำม 1.1 รวมถึงบคุคลท่ีมี
ควำมสมัพนัธ์ (Directors, Manager 
and top 4 executives of those in 
clause 1.1, including their related 
persons)  

2 500,000 0.61 

1.3 ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์ทีถื่อหนว่ยทรัสต์ 
> 5% (Unitholders holding more 
than 5% of the paid-up capital)  

- - - 

1.4 ผู้มีอ ำนำจควบคมุของกองทรัสต์
และทรัสตี (Controlling unitholders 
and Trustee)  

- - - 

2. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รำยยอ่ยทีถื่อไมต่ ่ำ
กวำ่ 1 หนว่ยกำรซือ้ขำย (Non-
Strategic unitholders holding at 
least 1 trading unit)  

878 69,199,702 84.39 

3. ผู้ ถือหนว่ยทรัสต์รำยยอ่ยทีถื่อต ่ำ
กวำ่ 1 หนว่ยกำรซือ้ขำย (Non-
Strategic unitholders holding less 
than 1 trading unit)  

43 298 0.00 

รวมผู้ถอืหน่วยทรัสต์ทัง้สิน้ (Total 
unitholders)  

924 82,000,000 100.00 

 
33. ผู้ถอืหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 

ณ วนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560 
รายชื่อ /1 จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอื (หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) 

1.  กลุม่บมจ.ทรัพย์ศรีไทย /2 
บริษัท ทรพัย์ศรีไทย จ ากดั (มหาชน) 
นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 
นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 

13,220,000  
12,300,000  

300,000 
200,000  
360,000  

16.12 
15.00 
0.37 
0.24  
0.44 
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รายชื่อ /1 จ านวนหน่วยทรัสต์ที่ถอื (หน่วย) สัดส่วน (ร้อยละ) 
เด็กหญิงณฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร์ 
นางสาวศรณัย์ ชินธรรมมิตร์ 

 30,000  
 30,000 

0.04  
0.04 

2. กลุม่นำงกมล ีปัจฉิมสวสัดิ ์ 
บริษัท กิจกมลสโุกศล จ ากดั /3 
นางกมลี ปัจฉิมสวสัด์ิ 

3,287,400  
1,787,400  
1,500,000 

4.01  
2.18  
1.83 

3. กลุม่ศรีสทิธิพจน์  
นางสาวนชุาดา ศรีสิทธิพจน์ 
นางสาวปณตพร ศรีสิทธิพจน์ 
นางนตุ ศรีสิทธิพจน์ 
นายประยูร ศรีสิทธิพจน์ 

2,972,200 
1,000,000  
1,000,000  
670,000  
302,200 

3.62 
1.22  
1.22  
0.82  
0.37 

4. กลุม่เล้ำวงษ์  
นางปัทมา เลา้วงษ์ 
นายจีรศกัด์ิ เลา้วงษ์ 

1,738,000  
944,000  
 794,000 

2.12  
1.15  
0.97 

5. กลุม่ศิริวกิลุ 

นายสวุรรณ ศิริวิกลุ 

นางวรรณี ศิริวิกลุ 

857,600  
428,800  
428,800 

1.05  
0.52  
0.52 

6. นำงวิไลวรรณ ฉตัรอมรวงศ์ 857,500 1.05 
7. กลุม่นำงรัตนำ รุ่งนิรันดร /4 

นางรตันา รุ่งนิรนัดร (2) โดย บลจ.ทหาร
ไทย จ ากดั 
นางรตันา รุ่งนิรนัดร 

823,100  
473,100 

 
350,000 

1.00 
0.58 

 
0.43 

8. กลุม่เคหสขุเจริญ 
นางสว่างจิตต์ เคหสขุเจริญ 
นางสาวสาวิกา เคหสขุเจริญ 

750,000  
500,000  
250,000 

0.91  
0.61  
0.30 

9. กลุม่พลูวรลกัษณ์ 
นางนลินรตัน์ พูลวรลกัษณ์ 
นายวิสูตร พูลวรลกัษณ์ 
นายณฐันยั พูลวรลกัษณ์ 

665,800  
428,800  
154,000  
83,000 

0.81  
0.52  
0.19  
0.10 

10. นำงภิตินนัท์ เอือ้วฒันะสกลุ 638,800 0.78 
รวม 25,810,400 31.48 
หมำยเหต:ุ 
/1 กำรจดักลุ่มเป็นกำรจดัตำมนำมสกุลเท่ำนัน้ โดยบุคคลในกลุ่มดงักล่ำวอำจไม่มีใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมีควำมสมัพนัธ์เชิงบุคคลที่
กระท ำกำรร่วมกนั (concert party) 
/2 นำงสำวดวงแข ชินธรรมมิตร์ และนำงสำวดวงดำว ชินธรรมมิตร์ เป็นผู้ที่มีต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
อยำ่งไรก็ตำม กำรจดักลุม่ได้รวมถึงบคุคลที่มีนำมสกลุเดียวกนักบับคุคลดงักล่ำว โดยบุคคลในกลุ่มดงักล่ำวอำจไม่มีใช่บุคคลที่เก่ียวโยง
กนัหรือมีควำมสมัพนัธ์เชิงบคุคลที่กระท ำกำรร่วมกนั (concert party) 
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/3 นำงกมลี ปัจฉิมสวสัดิ์ เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทกิจกมลสโุกศล จ ำกดั 

/4 เป็นกำรจดักลุม่ตำมชื่อผู้ ถือหน่วยเดียวกนั โดยแบง่เป็นเป็นสว่นของหน่วยทรัสต์ที่ถือผ่ำนบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุและส่วนที่ผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์ถือโดยตรง 

 
34. ผู้ถอืหน่วยต่างด้าว 

ณ วนัท่ี 22 ธันวำคม 2560 
กองทรัสต์มีผู้หนว่ยลงทนุตำ่งด้ำว 7 รำย  
ถือหนว่ยทรัสต์รวมกนั 649,300 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ 0.79 ของทนุช ำระแล้ว 
ทัง้นี ้สดัสว่นกำรลงทนุของผู้ลงทนุต่ำงด้ำวจะต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหน่วยทรัสต์ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
เนื่องจำกเป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ที่มีกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์ที่ประมวลกฎหมำยที่ดินก ำหนดสดัสว่นกำร
ลงทนุของผู้ลงทนุตำ่งด้ำวไว้ 
 

35. อื่นๆ ที่ส าคัญ (ถ้าม)ี 
ไมม่ี 

 
36. สถติิ 

วนัที่  มลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
(บำท) 

กำรกระจำยกำรลงทนุของมลูค่ำทรัพย์สินสทุธิ 
(บำท) 

 ต่อ
หน่วย 

รวม เงินสดและ 
รำยกำร 

เทียบเท่ำเงินสด 

เงินลงทนุตำมรำคำ
ยตุิธรรม 

ทรัพย์สินอื่น เงินกู้จำกสถำบนั
กำรเงิน 

หนีส้ินอื่น 

19 ธนัวำคม 2560 7.6986 631,289,788.18 20,000,000.00 822,000,000.00 80,273,554.37 240,000,000.00 50,983,766.19 

 
 

จัดท าโดย 

บริษัท เอสเอสที  รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อมลูในสำรสนเทศฉบบันีค้รบถ้วนและถกูต้องทกุประกำร 
  

  

นำยเอกชยั ลิม้ศิริวฒันำ  

กรรมกำรผู้จดักำร (ผู้ รับมอบอ ำนำจ)  
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บริษัท เอสเอสท ีรีท แมเนจเมนท์ จ ากัด 
ภาคผนวก 

สรุปสาระส าคัญของสัญญา 

สัญญาจะซือ้จะขายทรัพย์สินโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ  
คู่สัญญา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“ผู้จะขาย”) 

กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ (“กองทุนรวม” หรือ “ผู้จะ
ซือ้”) 

ทรัพย์สินที่จะซือ้ขาย ทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำย ประกอบด้วย 

(ก) ที่ดินโฉนดเลขที ่17188, 17186, 17184 และ 254934 เลขที่ดิน 261, 259, 257 
และ 263 มเีนือ้ที่ตำมเอกสำรสทิธิรวมประมำณ 5 ไร่ 3 งำน 52.4 ตำรำงวำ 
(“ที่ดนิที่จะซือ้ขาย”) 

(ข) คลงัเอกสำรหมำยเลข 31, 47, 48, 49, และ 52  จ ำนวน 5 อำคำร พืน้ที่รวม 
9,277 ตำรำงเมตร พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ รวมถึงส่วนควบ และงำนระบบ
สำธำรณูปโภค เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และ
จ ำเป็นตอ่กำรใช้ประโยชน์ของอำคำรและที่ดินดงักลำ่ว (“อาคารที่จะซือ้ขาย”) 

หมำยเหต:ุ ทรัพย์สนิท่ีก ำหนดในข้อ (ก) - (ข) รวมเรียกวำ่ “ทรัพย์สินที่จะซือ้ขาย” 
การโอนกรรมสิทธ์ิ  
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ 
และการส่งมอบการ
ครอบครอง 

1. คู่สัญญำตกลงจะน ำสัญญำฉบับนี ไ้ปจดทะเ บียนโอนกรรมสิท ธ์ิ ใน
อสงัหำริมทรัพย์ต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่  ณ ส ำนกังำนที่ดินที่เก่ียวข้อง ภำยใน 
15 (สิบห้ำ) วัน นับจำกวันที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนจัดตัง้ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก.ล.ต.ทัง้นี ้ให้ถือวำ่วนัท่ีกำรจดทะเบียนต่อพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ 
ณ ส ำนกังำนท่ีดินดงักลำ่วมีผลสมบรูณ์ตำมกฎหมำยเป็นวนัท่ีกองทนุรวมเข้ำ
ลงทนุครัง้แรก 

2. ผู้จะขำยตกลงจะโอนกรรมสิทธ์ิและส่งมอบกำรครอบครองในทรัพย์สินท่ีจะซือ้
ขำยให้แก่กองทุนรวมและกองทุนรวมตกลงจะรับโอนกรรมสิทธ์ิและรับมอบกำร
ครอบครองในทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยจำกผู้ จะขำยตำมสภำพที่เป็นอยู่ ณ ในวันที่โอน
กรรมสทิธ์ิ  
 “สภาพที่ เป็นอยู่ ” หมำยถึง สภำพที่เป็นอยู่ของทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยเมื่อ
พิจำรณำจำกระยะเวลำและสภำพกำรใช้งำนโดยทั่วไปของทรัพย์นัน้ๆ ทัง้นี  ้เพื่อ
หลกีเลีย่งข้อสงสยัที่อำจเกิดขึน้ “สภาพที่เป็นอยู่” ไม่รวมถึง สภำพควำมช ำรุดบกพร่อง
หรือเสยีหำยจนไมส่ำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวตัถปุระสงค์ของทรัพย์สนิที่จะซือ้ขำย 
 คู่สญัญำตกลงให้ถือว่ำกำรสง่มอบกำรครอบครองดงักลำ่วมีผลสมบรูณ์ทนัทีที่
กำรจดทะเบียนมีผลสมบูรณ์ตำมกฎหมำยและกองทุนรวมได้ช ำระรำคำค่ำซือ้ขำยตำม
สญัญำฉบบันีแ้ล้ว (“วันโอนกรรมสิทธ์ิ”)  
3. ให้กองทุนรวมเป็นผู้มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้ำที่ต่ำง ๆ จำก
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หรือเก่ียวเน่ืองกบัทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำยซึง่เกิดขึน้นบัจำกวนัโอนกรรมสทิธ์ิ  
 ให้ผู้จะขำยเป็นผู้มีสิทธิในกำรได้รับประโยชน์ สิทธิและหน้ำที่ต่ำงๆ จำกหรือ
เก่ียวเนื่องกบัทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำยซึง่เกิดขึน้ก่อนวนัโอนกรรมสทิธ์ิ 
4. ผู้ จะขำยตกลงด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อส่งมอบต้นฉบับเอกสำรสิทธิเก่ียวกับ
ทรัพย์สินที่จะซือ้ขำย ต้นฉบบัเอกสำรใบอนญุำตก่อสร้ำง แบบแปลนอำคำร หนงัสือ
บอกกลำ่วแจ้งกำรโอนกรรมสิทธ์ิ ท่ีมีถึงคู่สญัญำและบคุคลภำยนอกท่ีเก่ียวข้องของผู้
จะขำย เอกสำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบักำรโอนกรรมสทิธ์ิในทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำย 
ทัง้นี ้ผู้จะขำยจะด ำเนินกำรจดทะเบียนภำระจ ำยอมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 3702 17187 
และ 3699 ในเร่ืองทำงเดิน ทำงรถยนต์ และสำธำรณปูโภคให้แก่ทรัพย์ที่จะซือ้ขำยให้
แล้วเสร็จภำยในวนัโอนกรรมสทิธ์ิทรัพย์สนิ 

ค่าตอบแทนการโอน
กรรมสิทธ์ิทรัพย์สินที่จะซือ้
ขาย 

818,000,000 บำท (แปดร้อยสบิแปดล้ำนบำท) 
โดยกองทนุรวมจะช ำระให้ครบถ้วนในวนัท่ีได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สิน
ที่จะซือ้ขำยตอ่พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนกังำนท่ีดินที่เก่ียวข้อง (“วนัที่กองทนุรวมเข้ำ
ลงทนุครัง้แรก”) 

ค ารับรองและรับประกันของผู้
จะขาย 

ในวนัท ำสญัญำ และวนัที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ผู้จะขำยตกลงให้ค ำรับรอง
และรับประกนัแก่กองทนุรวม โดยมีสำระส ำคญั ดงันี ้  
1. ในวนัที่กองทนุรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ผู้จะขำยจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ อนัมีผล
เป็นกำรก่อภำระผกูพนั จ ำหน่ำย หรือโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินให้แก่บคุคลภำยนอก 
ซึ่งรวมถึงกำรด ำเนินกำรใด ๆ อนัมีผลท ำให้กองทุนรวมไม่สำมำรถรับโอนกรรมสิทธ์ิ 
หรือกำรรับโอนกรรมสิทธ์ิไม่สมบูรณ์ หรือท ำให้บุคคลภำยนอกมีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ดีกวำ่กองทนุรวม 
2.  ในช่วงเวลำก่อนวนัที่กองทนุรวมเข้ำลงทนุครัง้แรก ผู้จะขำยไม่ได้ด ำเนินกำร
ใด ๆ ให้บคุคลภำยนอกมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยในลกัษณะ
ใด ๆ นอกเหนือจำกผู้ เช่ำพืน้ท่ีภำยใต้สญัญำเช่ำพืน้ที่ และ/หรือ ผู้ฝำกเอกสำรภำยใต้
สญัญำรับฝำกเอกสำร (แล้วแตก่รณี) 
3. ผู้จะขำยมีใบอนญุำตหรือได้รับกำรอนญุำตอย่ำงครบถ้วนจำกหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ที่เก่ียวข้องส ำหรับทรัพย์สินที่จะซือ้ขำย รวมถึงมีใบอนญุำตหรือได้รับกำรอนญุำต
ก่อสร้ำง กำรเปิดใช้งำนและใบอนุญำตและกำรอนญุำตดงักล่ำวยงัคงมีผลใช้บงัคบั
อยำ่งสมบรูณ์ทกุประกำรในวนัท่ีท ำสญัญำ 
ผู้ จะขำยมิได้ปฏิบัติผิดเง่ือนไขต่ำง ๆ ภำยใต้ใบอนุญำตหรือกำรได้รับอนุญำตที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำย 
ผู้จะขำยมิได้ด ำเนินกำรใด ๆ ซึง่อำจสง่ผลให้ใบอนญุำต และ/หรือกำรได้รับอนญุำตที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิท่ีซือ้ขำยถกูระงบั ยกเลกิ หรือเพิกถอน 
4. ทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยอยู่ในสภำพดี ไม่ช ำรุดบกพร่องอย่ำงมีนัยส ำคัญและ
ได้รับกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำอย่ำงเหมำะสมเช่นเดียวกันกับกำรซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำทรัพย์สนิอื่นที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนักบัทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำย 
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สัญญาเช่าโครงการทรัพย์ศรีไทย สมาร์ท สโตเรจ 

คู่สัญญา กองทุนรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ (“กองทุนรวม” หรือ “ผู้ให้
เช่า”) 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ผู้เช่า”) 

ทรัพย์สินที่เช่า 
 

ทรัพย์ที่เช่ำประกอบด้วย 
(ก) ที่ดินโฉนดเลขที่ 17188, 17186, 17184 และ 254934 เลขที่ดิน 261, 259, 
257 และ 263 มีเนือ้ที่ตำมเอกสำรสทิธิ 5 ไร่ 3 งำน 52.4 ตำรำงวำ  (“ที่ดินที่เช่า”) 
(ข) คลงัเอกสำรหมำยเลข 31, 47, 48, 49 และ 52 จ ำนวน 5 อำคำร พืน้ที่รวม
ประมำณ 9,277 ตำรำงเมตร พร้อมสิ่งปลกูสร้ำงอื่น ๆ บนที่ดิน รวมถึงส่วนควบ และ
งำนระบบสำธำรณปูโภค (“อาคารที่เช่า”) 
(ค) เคร่ืองมือ อปุกรณ์ และทรัพย์สินอื่นที่เก่ียวข้อง เก่ียวเนื่อง และจ ำเป็นต่อกำร
ใช้ประโยชน์ของที่ดิน และอำคำรโครงกำร (“วัสดุ และอุปกรณ์ที่เช่า”)  
ทรัพย์สนิท่ีก ำหนดในข้อ (ก) – (ค) รวมเรียกวำ่ “ทรัพย์ที่เช่า” 

ระยะเวลาการเช่า และการ
ต่ออายุสัญญาเช่า 
 

1. กองทนุรวมตกลงให้เช่ำ และผู้ เช่ำตกลงเช่ำทรัพย์ที่เช่ำโดยมีก ำหนดระยะเวลำ 10 
ปี (“ระยะเวลาการเช่า”) นบัจำกวนัที่ลงนำมในสญัญำเช่ำ 
2. คู่สญัญำจะน ำสญัญำเช่ำฉบบันีไ้ปจดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำต่อเจ้ำพนกังำน
ที่ดินท่ีเก่ียวข้องภำยใน 7 วนันบัจำกวนัท่ีลงนำมในสญัญำฉบบันี ้
3. ผู้ เช่ำตกลงรับผิดชอบค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกร และอำกรแสตมป์ รวมถึง

เหตุผิดนัดหรือเหตุแห่งการ
บอกเลกิสัญญา 

เหตุกำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือเป็นกำรเลิกสญัญำ
หรือเหตแุหง่กำรบอกเลกิสญัญำของคูส่ญัญำที่เก่ียวข้อง 
1. ให้ถือวำ่คูส่ญัญำตกเป็นผู้ ผิดสญัญำ หำกในระยะเวลำใด ๆ ก่อนวนัที่กองทนุ
รวมเข้ำลงทนุครัง้แรก คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำฉบบันีห้รือผิดค ำ
รับรองและรับประกนัที่ให้ไว้ในสญัญำฉบบันี ้และสง่ผลให้กองทนุรวมไม่สำมำรถใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีจะซือ้ขำยได้ตำมวตัถปุระสงค์ของสญัญำฉบบันี ้
2. คูส่ญัญำตกลงเลกิสญัญำร่วมกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
3. ในระยะเวลำก่อนวันที่กองทุนรวมเข้ำลงทุนครัง้แรก ทรัพย์สินที่จะซือ้ขำย
ได้รับควำมเสยีหำยอยำ่งมีนยัส ำคญั 

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 

บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบภำษีอำกรต่ำง ๆ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องทัง้หมดในกำร
ด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขำยแต่เพียงผู้ เดียว เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนกำรโอนกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินท่ีจะซือ้ขำยซึ่งกองทนุรวมตกลง
จะเป็นผู้ รับผิดชอบ 

ค่าปรับ บรรดำหนีส้ินใดๆ ที่คู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งมีสิทธิเรียกร้องตำมสญัญำจะซือ้จะขำย หำก
คูส่ญัญำอีกฝ่ำยผิดนดัช ำระหนี ้คูส่ญัญำฝ่ำยหนึง่นัน้มีสทิธิคิดคำ่ปรับ ในอตัรำร้อยละ 

7.5 ตอ่ปี จำกจ ำนวนหนีค้้ำงช ำระนัน้ ๆ จนกวำ่จะได้ช ำระเสร็จสิน้  
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คำ่ใช้จ่ำยตำ่งๆ ส ำหรับกำรจดทะเบียนสทิธิกำรเช่ำแตเ่พียงผู้ เดียว 
4. ผู้ เช่ำมีสทิธิแจ้งควำมประสงค์ในกำรต่ออำยสุญัญำเช่ำออกไปได้ครำวละ 3 ปี 
โดยแจ้งเป็นหนังสือให้กองทุนรวมทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีก่อนครบก ำหนด
ระยะเวลำกำรเช่ำ ทัง้นี ้คู่สญัญำจะตกลงเร่ืองค่ำเช่ำส ำหรับระยะเวลำกำรเช่ำที่ต่อ
ออกไป โดยกองทนุรวมมีดลุพินิจในกำรพิจำรณำวำ่จะตอ่อำยสุญัญำเช่ำออกไปหรือไม่ 

ค่าเช่าและการช าระค่าเช่า 
 

 ผู้ เช่ำตกลงช ำระค่ำเช่ำคงที่ทกุ 6 เดือนให้แก่กองทนุรวม ภำยใน 10 วนันบัแต่
วนัท่ีครบก ำหนดช ำระคำ่เช่ำตำมอตัรำที่ระบไุว้ดงันี ้ 

สัญญาเช่าในช่วงปีที่ ค่าเช่าต่อปี 

1 63.0 ล้ำนบำท 
2 63.0 ล้ำนบำท 
3 63.0 ล้ำนบำท 
4 65.0 ล้ำนบำท 
5 65.0 ล้ำนบำท 
6 65.0 ล้ำนบำท 
7 67.0 ล้ำนบำท 
8 67.0 ล้ำนบำท 
9 67.0 ล้ำนบำท 
10 69.0 ล้ำนบำท 

 

 ณ วนัที่ลงนำมในสญัญำเช่ำทรัพย์สิน ผู้ เช่ำต้องช ำระค่ำมดัจ ำ และส่งมอบ
หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำรพำณิชย์ให้แก่กองทนุรวม ดงันี ้

ก. คำ่มดัจ ำ ในจ ำนวนดงัตอ่ไปนี ้
สัญญาเช่าในช่วงปีที่ เงนิมัดจ าต่อปี  

1 31.5 ล้ำนบำท 
2 31.5 ล้ำนบำท 
3 31.5 ล้ำนบำท 
4 32.5 ล้ำนบำท 
5 32.5 ล้ำนบำท 
6 32.5 ล้ำนบำท 
7 33.5 ล้ำนบำท 
8 33.5 ล้ำนบำท 
9 33.5 ล้ำนบำท 
10 34.5 ล้ำนบำท 

โดยดอกผลท่ีเกิดขึน้จำกเงินมดัจ ำให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เช่ำ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ เช่ำ
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ปฏิบัติผิดสัญญำเช่ำและเกิดควำมเสียหำยแก่กองทุนรวม กองทุนรวมมีสิทธิหัก
ค่ำเสียหำยรวมถึงค่ำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระและคงค้ำงช ำระจำกเงินค่ำมดัจ ำได้ และผู้
เช่ำต้องวำงเงินคำ่มดัจ ำเพิ่มเติมให้เต็มตำมจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 
10 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งจำกกองทนุรวม 

ข.  หนงัสือค ำ้ประกนัออกโดยธนำคำรพำณิชย์เพื่อเป็นหลกัประกันกำรช ำระค่ำ
เช่ำคงที่ และ/หรือ ค่ำเสียหำย และ/หรือ เงินใดๆ ซึ่งผู้ เช่ำค้ำงช ำระต่อกองทนุรวมเป็น
รำยปีตลอดระยะเวลำ 5 (ห้ำ) ปีแรกของกำรเช่ำ โดยมีวงเงินค ำ้ประกนัเท่ำกบัมลูค่ำ
คร่ึงหนึง่ของมลูคำ่คำ่เช่ำส ำหรับรอบปีนัน้ 
ทัง้นี ้ผู้ เช่ำตกลงสละสิทธิในกำรโต้แย้งหรือยกข้อต่อสู้ใด ๆ ขึน้ต่อสู้กับกองทุนรวมใน
กำรใช้สทิธิบงัคบัหนงัสอืค ำ้ประกนัดงักลำ่ว อยำ่งไรก็ตำม กำรดงักลำ่วย่อมไม่เป็นกำร
ตดัสทิธิของกองทนุรวมที่จะด ำเนินกำรเรียกร้องจำกผู้ เช่ำ หรือบงัคบัเอำจำกเงินมดัจ ำ 
เพื่อกำรช ำระค่ำเช่ำค้ำงช ำระ และ/หรือ ค่ำเสียหำย และ/หรือ เงินใด ๆ ซึ่งผู้ เช่ำค้ำง
ช ำระตอ่กองทนุรวมก่อนได้ตำมที่กองทนุรวมเห็นสมควร 

 กำรช ำระเงินคำ่เช่ำและเงินใด ๆ ตำมสญัญำนีด้้วยเช็ค ตรำสำรหรือตัว๋เงินอื่น
ใด จะถือวำ่เป็นกำรช ำระเงินท่ีสมบรูณ์ตอ่เมื่อกองทนุรวมสำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค 
ตรำสำรหรือตัว๋เงินนัน้ได้แล้วเทำ่นัน้ 

 ผู้ เช่ำตกลงจะช ำระค่ำเช่ำดังกล่ำวโดยวิธีกำรและสถำนที่ที่คู่สัญญำตกลง
ร่วมกนั 

 ในกรณีที่ผู้ เช่ำไมส่ำมำรถช ำระค่ำเช่ำคงที่ตำมอตัรำที่ก ำหนดไว้เป็นรำยเดือน
ตำมที่ก ำหนดในเอกสำรแนบท้ำยของสญัญำฉบับนี ้ผู้ เช่ำยินยอมให้กองทุนรวมคิด
คำ่ปรับส ำหรับกำรช ำระคำ่เช่ำลำ่ช้ำ ในอตัรำร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้ำ) ต่อปีของจ ำนวน
คำ่เช่ำที่ค้ำงช ำระนัน้นบัจำกวนัท่ีครบก ำหนดช ำระจนกว่ำกองทนุรวมจะได้รับช ำระค่ำ
เช่ำที่ค้ำงช ำระครบถ้วน เว้นแตคู่ส่ญัญำจะตกลงเป็นอยำ่งอื่น 

สิทธิและหน้าที่ของผู้เช่า 1. ผู้ เช่ำมีสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำ เพื่อกำรพำณิชยกรรม ประเภท
คลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร และธุรกิจที่เก่ียวข้อง และผู้ เช่ำ ตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลง
และกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิท่ีเช่ำ เว้นแต่ได้รับควำมยินยอมลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์
อกัษรจำกกองทนุรวม 
2. ผู้ เช่ำมีสิทธิในกำรก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงหรือส่วนควบใดๆ ดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงสำระส ำคญัของทรัพย์ที่เช่ำ ทัง้หมดหรือบำงส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ในกำรเช่ำโดยผู้ เช่ำต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำ
จำกกองทนุรวม ทัง้นี ้กองทนุรวมจะพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้ควำมยินยอมดงักล่ำวภำยใน
ระยะเวลำที่เหมำะสม โดยให้ส่วนที่ก่อสร้ำง ต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง สิ่งปลูกสร้ำง
ดงักลำ่วเป็นกรรมสทิธ์ิของกองทนุรวม 
ในกรณีที่กำรก่อสร้ำงสิ่งปลกูสร้ำงหรือส่วนควบหรือกำรแก้ไขดดัแปลงส่วนใดๆ ใน
ทรัพย์ที่เช่ำตำมควำมในวรรคก่อนก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บคุคล หรือกองทุนรวม 
หรือบริษัทจัดกำร หรืออำคำรอื่นใด หรือกระท ำผิดกฎหมำยที่เก่ียวข้อง กฎ ระเบียบ 
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หรือข้อบงัคบัอื่นใดของหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง ผู้ เช่ำตกลงรับผิดชดใช้คำ่เสยีหำย
นัน้แตเ่พียงฝ่ำยเดียว  
3. ผู้ เช่ำจะรักษำและดแูลพืน้ท่ีรอบ ๆ และภำยในทรัพย์ที่เช่ำให้เรียบร้อย และจะ
ไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรรบกวนควำมสงบสขุของบคุคลอื่นท่ีอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง 
หรือกีดขวำงกำรปฏิบตัิงำนของเจ้ำหน้ำที่ซึง่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ผู้ เช่ำจะไมด่ ำเนินธุรกิจ กำรค้ำ หรือกำรใด ๆ ที่เป็นอนัตรำย หรือขดัต่อกฎหมำยในทรัพย์ที่
เช่ำไมว่ำ่โดยตนเองหรือโดยมอบให้บคุคลอื่นด ำเนินกำร และจะไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จะเป็น
กำรขดัตอ่ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
4. ผู้ เช่ำจะด ำเนินกำรให้กองทนุรวมหรือตวัแทนของกองทนุรวมเข้ำตรวจสอบทรัพย์ที่
เช่ำได้โดยกองทนุรวมต้องแจ้งให้ผู้ เช่ำทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในระยะเวลำอนั
สมควร  
ในกรณีที่กองทุนรวมมีเหตุจ ำเป็นเร่งด่วน กองทุนรวมหรือตัวแทนของกองทุนรวมเข้ำ
ตรวจสอบทรัพย์ที่เช่ำได้ทนัที 
5. ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง
กบัทรัพย์ที่เช่ำรวมตลอดถึงกฎหมำยเก่ียวกบัภำษีอำกร และสิง่แวดล้อม 
6. ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ในกำรแจ้งให้กองทนุรวมทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำโดยไม่
ชักช้ำ ในกรณีที่ผู้ เช่ำได้รับทรำบข้อมูลหรือเหตุกำรณ์ใดๆ อันอำจส่งผลกระทบอย่ำงมี
นยัส ำคัญต่อกำรเช่ำทรัพย์ที่เช่ำภำยใต้สญัญำฉบบันีห้รือเหตุกำรณ์ใด ๆ ท่ีมีผลกระทบ
หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจโดยผู้ เช่ำ หรือสถำนะทำงกำรเงินของผู้ เช่ำอย่ำง
มีนยัส ำคญัซึง่จะมีผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคูส่ญัญำตำมสญัญำฉบบันี ้
7. ภำยในระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ เช่ำจะด ำ เนินกำรจัดหำผลประโยชน์จำก
อสังหำริมทรัพย์ดังกล่ำว และ/หรือว่ำจ้ำงบุคคลที่เห็นว่ำเหมำะสมเป็นผู้ บริหำร
อสังหำริมทรัพย์ต่อไป โดยในกรณีที่ผู้ เช่ำว่ำจ้ำงให้บุคคลภำยนอกเป็นผู้ บริหำร
อสงัหำริมทรัพย์ ผู้ เช่ำจะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลว่งหน้ำจำกกองทนุ
รวม 
8. ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ เช่ำตกลงดูแลรักษำ ซ่อมแซม ทรัพย์ที่เช่ำให้อยู่ใน
สภำพใช้งำนได้ตำมปกติอยูต่ลอดเวลำ โดยภำระคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จำกกำรดแูล รักษำ 
ซอ่มแซม ทรัพย์ดงักลำ่วให้เป็นควำมรับผิดชอบของผู้ เช่ำ 

การประกันภยั ตลอดระยะเวลำกำรเช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำ กองทุนรวมและผู้ เช่ำตกลงที่จะให้ผู้ เช่ำ
จดัหำประกนัภยัอยำ่งเพียงพอและเหมำะสมกบัสว่นได้เสยีของกองทุนรวมที่มตีอ่ทรัพย์
ที่เช่ำ ตำมที่กองทนุรวมเป็นผู้ก ำหนด โดยผู้ เช่ำมีหน้ำที่กำรช ำระเบีย้ประกนัและกองทนุ
รวมหรือบุคคลภำยนอกเป็นผู้ รับประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) นอกจำกนี ้คู่สญัญำตกลง
เก่ียวกบักำรด ำเนินกำรเมื่อทรัพย์ที่เช่ำได้รับควำมเสยีหำย ดงันี ้
1. กรณีที่ทรัพย์ที่เช่ำได้รับควำมเสยีหำยจำกวินำศภยับำงสว่น   
ก. ผู้ เช่ำมีหน้ำที่ในกำรซอ่มแซมทรัพย์สินที่เช่ำ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ตำมปกติ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สดุ โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมนัน้ให้เป็นภำระของผู้ เช่ำแต่
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สำมำรถเบิกกับกองทุนรวมได้เมื่อกองทุนรวมได้รับค่ำสินไหมทดแทนจำกบริษัท
ประกนัภยั โดยวงเงินที่ขอเบิกต้องไม่เกินค่ำสินไหมทดแทนตำมจ ำนวนที่กองทนุรวม
ได้รับภำยใต้กรมธรรม์ประกนัวินำศภยั ในกรณีที่ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมนัน้เกินกว่ำ
จ ำนวนคำ่สนิไหมทดแทน ผู้ เช่ำจะเป็นผู้ รับภำระในสว่นเกินนัน้ 
ข. ในระหว่ำงกำรซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่ำกองทุนรวมจะเป็นผู้ ได้รับค่ำสินไหม
ทดแทนภำยใต้กรมธรรม์ประกนัภยัธุรกิจหยดุชะงกั 
ค. กรณีทรัพย์สนิท่ีเช่ำ ได้รับควำมเสยีหำยจำกวินำศภยับำงสว่นไมถื่อเป็นเหตใุห้
สญัญำเช่ำระงบัสิน้สดุลง 
ทัง้นี ้จะไม่มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเช่ำ ในกรณีทรัพย์ที่เช่ำได้รับควำมเสียหำย
บำงสว่นและจ ำเป็นต้องได้รับกำรก่อสร้ำงซ่อมแซมขึน้ใหม่ อย่ำงไรก็ตำม กองทนุรวม
อำจพิจำรณำปรับค่ำเช่ำในช่วงเวลำที่เกิดควำมเสียหำยจำกวินำศภยับำงส่วนและ
เวลำที่ต้องใช้ในกำรบรรเทำควำมเสียหำยนัน้ให้กลบัคืนสู่สภำพปกติ ตำมสดัส่วน
ควำมเสยีหำยที่เกิดขึน้ 
2. กรณีที่ทรัพย์สนิท่ีเช่ำได้รับควำมเสียหำยจำกวินำศภยัทัง้หมดหรือบำงสว่นซึ่ง
เป็นสำระส ำคญัและส่งผลให้ผู้ เช่ำไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่ำได้ (โดย
สภำพของทรัพย์สนิท่ีเช่ำไมส่ำมำรถได้รับกำรซ่อมแซมหรือก่อสร้ำงใหม่ได้) ให้สญัญำ
เช่ำระงบัสิน้สดุลง 
ทัง้นี ้ให้ควำมเสียหำยจำกวินำศภยัทัง้หมดหรือบำงสว่นซึ่งเป็นสำระส ำคญั หมำยถึง 
กรณีที่ผู้ เช่ำไมส่ำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ีเช่ำ ได้โดยผลของเหตสุดุวิสยั  

การบ ารุงรักษาทรัพย์ที่เช่า 1. ผู้ เช่ำมีหน้ำที่บ ำรุงรักษำ ซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์ที่เช่ำเพื่อให้คงอยู่ใน
สภำพที่ดี เรียบร้อยและเหมำะสมกับกำรใช้งำน (Maintenance) ตำมวตัถปุระสงค์ที่
ก ำหนดในสญัญำฉบับนีเ้ช่นเดียวกับกำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทรัพย์สินอื่นที่มี
ลกัษณะใกล้เคียงกนักบัทรัพย์ที่เช่ำ ด้วยคำ่ใช้จ่ำยของผู้ เช่ำเอง 
2. ผู้ เช่ำมีหน้ำที่รับผิดชอบในควำมเสียหำยที่เกิดขึน้แก่ทรัพย์ที่เช่ำตลอดระยะเวลำ
ทีเ่ช่ำ 

เหตุผิดสัญญาและเหตุ
สิน้สุดของ 
สัญญาเช่า 

นอกเหนือจำกข้อก ำหนดอื่นในสญัญำฉบบันี ้เหตกุำรณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่ระบุ
ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือเป็นเหตผิุดนดัหรือเหตเุลิกสญัญำของคู่สญัญำที่เก่ียวข้องกบั
เหตกุำรณ์ดงักลำ่ว แล้วแตก่รณี 
เหตผิุดนดัผิดสญัญำ 
1. คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่ไมป่ฏิบตัิตำมสญัญำหรือตกเป็นผู้ ผิดค ำรับรองตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดภำยใต้สญัญำฉบบันี ้เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 
เพื่อประโยชน์ของสญัญำฉบบันี ้“เหตสุดุวิสยั” หมำยถงึ เหตกุำรณ์ที่อยูน่อกเหนือกำร
ควบคมุซึง่ให้หมำยควำมรวมถึงสำเหตใุด ๆ อนัจะเกิดขึน้ก็ดี จะให้ผลพิบตัิก็ดี เป็นเหตุ
ที่ไมอ่ำจป้องกนัได้ ท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพย์สนิท่ีเชำ่โดยตรงหรือบริเวณใกล้เคียงกบั
สถำนท่ีตัง้ของทรัพย์สนิท่ีเช่ำ ซึง่คูส่ญัญำที่ได้รับผลกระทบไมอ่ำจควบคมุได้แม้จะได้
จดักำรระมดัระวงัตำมสมควรอนัพงึคำดหมำยได้จำกบคุคลในฐำนะและภำวะเช่นนัน้ 
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เช่น อคัคีภยั น ำ้ทว่ม แผน่ดินไหว หรือผลทำงกฎหมำย ซึง่สง่ผลตอ่กำรด ำเนินกิจกำร
คลงัเอกสำรของผู้ เช่ำอยำ่งมีนยัส ำคญั ท ำให้ผู้ เชำ่ไมส่ำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิท่ี
เช่ำได้เกินกวำ่ร้อยละ 50 ของพืน้ที่ของอำคำรรวมทัง้หมด เป็นระยะเวลำที่ทำงกองทนุ
รวมหรือผู้ เช่ียวชำญทำงวิศวกรรมที่ทำงกองทนุรวมและผู้ เชำ่เห็นชอบแตง่ตัง้เป็นท่ี
ปรึกษำได้พจิำรณำแล้วเห็นวำ่ผลกระทบจำกควำมเสยีหำยทีเ่กิดขึน้ท ำให้ไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกิจกำรตำมวตัถปุระสงค์ได้นำนเกินกวำ่ 180 วนั และสง่ผลให้รำยได้ของ
โครงกำรทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจลดลงเกินกวำ่ร้อยละ 20 เมือ่เทียบกบัชว่ง
เดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 
ทัง้นี ้เหตุสดุวิสยัดงักล่ำวไม่รวมเหตุที่เกิดขึน้จำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและทำง
เศรษฐกิจ 
2. ผู้ เช่ำ ถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ถูกศำลสั่งให้ล้มละลำย หรือเข้ำสู่
กระบวนกำรล้มละลำยหรือฟืน้ฟูกิจกำร หรืออยู่ในขัน้ตอนกำรเลิกบริษัท กำรช ำระ
บัญชี หรือมีกำรร้องขอให้ฟื้นฟูกิจกำรของผู้ เช่ำ ต่อศำลหรือหน่วยงำนรำชกำรที่
เก่ียวข้อง ซึ่งกองทนุรวมเห็นว่ำมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถของผู้ เช่ำในกำรช ำระหนี ้
หรือปฏิบตัิตำมสญัญำเช่ำ 
3. ในกรณีที่ผู้ เช่ำได้หยุดประกอบกิจกำรทัง้หมด หรือบำงส่วนซึ่งท ำให้กองทุน
รวมไมส่ำมำรถหำประโยชน์จำกทรัพย์สนิท่ีเช่ำได้อย่ำงมีนยัส ำคญั หรือท ำให้ผู้ เช่ำรำย
ใหมไ่มส่ำมำรถหำประโยชน์จำกทรัพย์สนิท่ีเช่ำได้อยำ่งมีนยัส ำคญั 
4. ในกรณีที่กองทนุรวม ฝ่ำฝืน หรือไมป่ฏิบตัิตำมข้อตกลงที่เป็นสำระส ำคญัตำม
หน้ำที่ของกองทนุรวมที่ระบไุว้ในสญัญำเช่ำนี ้หรือผิดค ำรับรองที่เป็นสำระส ำคญัตำมที่
ให้ไว้ในสญัญำเช่ำนี ้และกองทนุรวมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้ถกูต้องตำมสญัญำ
ได้ภำยในระยะเวลำ 30 วนั เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 
เหตสุิน้สดุสญัญำเช่ำ 
1. หำกเกิดกรณีเหตผิุดนดัผิดสญัญำในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ข้ำงต้น หรือ กรณีไม่ปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยที่ก ำหนด หรือ ไมด่ ำเนินกำรตำ่ง ๆ กบัหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้อง และ
ผู้ เช่ำไมด่ ำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัที่ได้รับแจ้งหรือ
ทรำบถึงเหตแุหง่กำรผิดสญัญำนัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผู้ให้เช่ำมีสทิธิบอกเลกิสญัญำ
เช่ำนี ้เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 
2. หำกเกิดกรณีเหตุผิดนัดผิดสัญญำในข้อ 4 ข้ำงต้น และกองทุนรวมไม่
ด ำเนินกำรแก้ไขและปฏิบตัิให้ถกูต้องภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งหรือทรำบถึง
เหตแุหง่กำรผิดสญัญำนัน้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร หรือภำยในระยะเวลำใด ๆ ที่คู่สญัญำ
ได้ตกลงกนั ผู้ เช่ำมีสทิธิบอกเลิกสญัญำเช่ำนี ้เว้นแตเ่ป็นเหตสุดุวิสยั 
3. หำกเกิดกรณีดงัตอ่ไปนี ้คูส่ญัญำตกลงให้สญัญำเช่ำนีเ้ป็นอนัสิน้ผลทนัที 
(ก) เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำและไมม่ีกำรตอ่อำยสุญัญำเช่ำ 
(ข) เมื่อคูส่ญัญำร่วมกนัโดยสมคัรใจในกำรเลกิสญัญำเช่ำ 
(ค) ทรัพย์สนิท่ีเช่ำถกูเวนคืนตำมประกำศหรือกฎหมำยอนัเก่ียวกบักำรเวนคืน หรือ
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กฎหมำยอื่น ๆ โดยกองทุนรวมมีควำมเห็นว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรอยำ่งมีนยัส ำคญั และไมส่ำมำรถแก้ไข เยียวยำเหตดุงักลำ่วได้ 
หรือด ำเนินกำรใด ๆ เพื่อลดผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของโครงกำรได้ 

ผลของการผิดนัดหรือผล
จากการเลกิสัญญา 

ในกรณีที่ เ กิดเหตุผิดสัญญำตำมที่ก ำหนดข้ำงต้นคู่สัญญำตกลงจะด ำเนินกำร
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ในกรณีที่เกิดเหตุสิน้สดุสญัญำเช่ำตำมที่ระบใุนข้อ  1 หรือ ข้อ 2 ข้ำงต้น 
คู่สญัญำฝ่ำยที่มิได้ประพฤติผิดสญัญำอำจบอกเลิกสญัญำนีโ้ดยแจ้งให้คู่สญัญำอีก
ฝ่ำยหนึง่ทรำบลว่งหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวำ่ 30 วนั และให้คู่สญัญำฝ่ำยที่
ไม่ผิดสญัญำมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดจำกคู่สญัญำฝ่ำยที่
ผิดสญัญำได้อีกสว่นหนึง่ด้วย  
เมื่อมีกำรใช้สทิธิเลกิสญัญำตำมวรรคหนึง่ คูส่ญัญำตกลงเร่ืองคำ่เสยีหำยดงัตอ่ไปนี  ้
(ก) กรณีที่กองทนุรวมใช้สิทธิเลิกสญัญำเนื่องจำกผู้ เช่ำปฏิบตัิผิดสญัญำ กองทุน
รวมมีสิทธิเรียกค่ำเสียหำยเท่ำกับจ ำนวนค่ำเช่ำคงเหลือตลอดระยะเวลำกำรเช่ำ
ทัง้หมด  
(ข) คำ่เสยีหำยตำม (ก) อำจลดลงโดยผู้ เช่ำอำจด ำเนินกำรหำผู้ เชำ่รำยใหมเ่พื่อ
ด ำเนินกิจกำรบนทรัพย์ที่เช่ำภำยในระยะเวลำนบัจำกวนัเลกิสญัญำจนถงึวนัครบ
ก ำหนดระยะเวลำกำรเชำ่ โดยหำกผู้ เช่ำรำยใหมด่งักลำ่วเข้ำท ำสญัญำกบักองทนุรวม
และคำ่ตอบแทนทีก่องทนุรวมได้รับภำยใต้สญัญำนัน้ต ่ำกวำ่คำ่เสยีหำยที่กองทนุรวม
ควรจะได้รับ ผู้ เชำ่ตกลงชดใช้คำ่เสยีหำยส ำหรับสว่นตำ่งระหวำ่งคำ่เสยีหำยที่กองทนุ
รวมควรจะได้รับหกัคำ่ตอบแทนซึง่ผู้ เช่ำรำยใหมต่กลงจะช ำระให้กบักองทนุรวม  
(ค) กำรช ำระคำ่เสยีหำยตำม (ก) และ/หรือ (ข) กองทนุรวมตกลงให้ผู้ เช่ำช ำระตำม
งวดระยะเวลำกำรช ำระค่ำเช่ำตำมสญัญำนีต้่อไป โดยกำรช ำระค่ำเสียหำยในแต่ละ
งวดต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำค่ำเช่ำคงที่ในงวดดังกล่ำว ทัง้นี ้จนกว่ำจะครบจ ำนวน
คำ่เสยีหำยที่ต้องช ำระจริง 
2. ในกรณีที่เกิดเหตสุิน้สดุสญัญำเช่ำตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3 ของเหตสุิน้สดุสญัญำ
เช่ำข้ำงต้น ให้ถือวำ่สญัญำสิน้สดุลงโดยที่คูส่ญัญำแตล่ะฝ่ำยไม่มีสิทธิเรียกค่ำเสียหำย 
คำ่ใช้จ่ำย หรือเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดจำกคู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึง่ได้ อยำ่งไรก็ดี 
กองทุนรวมมีสิทธิเรียกร้องค่ำเช่ำที่ถึงก ำหนดช ำระและคงค้ำงช ำระที่เกิดขึน้ก่อน
สญัญำเช่ำสิน้สดุลง พร้อมดอกเบีย้ (หำกมี)  
3. หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งผิดนดัช ำระหนีใ้ดๆ ให้แก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหนึ่ง
ภำยใต้สญัญำฉบบันี ้คู่สญัญำฝ่ำยที่มิได้เป็นผู้ ผิดนดัมีสิทธิคิดค่ำปรับในอตัรำเท่ำกบั
ร้อยละ 7.5 ตอ่ปีของจ ำนวนหนีค้้ำงช ำระนัน้ๆ จนกวำ่จะได้ช ำระเสร็จสิน้ 
4. ในกรณีที่คู่สญัญำได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญำตำมเง่ือนไขใดๆ ที่ก ำหนดในเหตุ
ผิดนดัหรือเหตแุหง่กำรบอกเลกิสญัญำตำมสญัญำนี ้ผู้ เช่ำยงัคงมีหน้ำที่ภำยใต้สัญญำ
นีแ้ละสำมำรถใช้ประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่ำจนกวำ่จะครบก ำหนดตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
ในหนงัสอืบอกกลำ่ว 
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5. เมื่อสญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สดุลงโดยไมม่ีกำรตอ่อำยสุญัญำไมว่ำ่ด้วยเหตใุด ๆ ผู้
เช่ำตกลงจะสง่มอบทรัพย์ที่เช่ำคืนให้แก่กองทนุรวมในสภำพของทรัพย์ที่เช่ำในขณะนัน้
ตำมที่ได้รับกำรบ ำรุงรักษำทรัพย์ที่เช่ำตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำนี ้และตกลงจะกระท ำ
กำร และ/หรือ ให้ควำมร่วมมือ รวมทัง้ด ำเนินกำรใดๆ เพื่อให้กองทนุรวมน ำทรัพย์สินที่
เช่ำออกจัดหำประโยชน์หรือเพื่อให้บุคคลที่กองทุนรวมก ำหนดสำมำรถครอบครอง
ทรัพย์สนิท่ีเช่ำและสำมำรถน ำทรัพย์สนิท่ีเช่ำออกหำประโยชน์ได้ตำมวตัถปุระสงค์ของ
กองทนุรวมตำมโครงกำรจดักำรกองทนุของกองทนุรวม และด ำเนินกิจกำรโครงกำรได้
อยำ่งตอ่เนื่องตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่หน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องก ำหนด  ทัง้นีผู้้
เช่ำมีหน้ำที่ประสำนงำน ให้ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่กลำ่วข้ำงต้นเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วันที่สญัญำเช่ำฉบบันีส้ิน้สุดลง โดยผู้ เช่ำตกลงส่งหนงัสือแจ้ง
ให้กับลกูค้ำผู้ ฝำกเอกสำรทุกรำยภำยใน 7 (เจ็ด) วันท ำกำรนับจำกวันที่สญัญำเช่ำ
สิน้สดุ โดยชีแ้จงว่ำผู้ เช่ำไม่มีสิทธิครอบครองในทรัพย์ที่เช่ำอีกต่อไปเนื่องจำกสญัญำ
เช่ำสิน้สดุ และกำรให้บริกำรรับฝำกเอกสำรจะด ำเนินกำรโดยกองทนุรวมหรือบคุคลที่
กองทุนรวมก ำหนดต่อไป ทัง้นี ้ในกรณีที่ลูกค้ำผู้ ฝำกเอกสำรตกลงใช้บริกำรฝำก
เอกสำรในทรัพย์ที่เช่ำต่อไป ผู้ เช่ำตกลงด ำเนินกำรโอนสิทธิและเงินประกัน (หำกมี) 
หรือท ำหนงัสือยกเลิก พร้อมคืนเงินประกัน (หำกมี) ภำยใต้สญัญำฝำกเอกสำร หรือ
สญัญำบริกำรใดๆ ที่ผู้ เช่ำเข้ำท ำกบัลกูค้ำรำยดงักลำ่ว ภำยใน 30 วนันบัจำกวนัท่ีลกูค้ำ
ตอบตกลงใช้บริกำรฝำกเอกสำรในทรัพย์ที่เช่ำตอ่ไป 
ในกรณีที่สญัญำเช่ำฉบับนีส้ิน้สุดลงอันเป็นผลมำจำกควำมเสียหำยจำกวินำศภัย
ทัง้หมด ผู้ เช่ำและกองทุนรวมจะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงดีที่สดุร่วมกันในกำรบรรเทำ
ผลกระทบจำกควำมเสยีหำยดงักลำ่ว 

ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่าย 

ผู้ เช่ำตกลงรับผิดชอบช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน รวมทัง้ภำษีอื่นๆ หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ 
ที่อำจเรียกเก็บโดยหน่วยงำนรำชกำรเนื่องด้วยหรือที่เก่ียวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สนิที่เช่ำ ตลอดเวลำที่สญัญำนีม้ีผลใช้บงัคบั 

 

สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการ  

คู่สัญญา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”)  
กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ (“กองทุนรวม”) 

การด ารงสัดส่วนการถอืหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวม  

บริษัทฯ และกลุม่บคุคลเดียวกนักบั บริษัทฯ ตกลงจะด ำรงสดัสว่นกำรถือหนว่ยลงทนุ
ไว้เป็นจ ำนวนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 (สิบห้ำ) แต่ไม่เกินกว่ำร้อยละ 33 
(สำมสบิสำม) ของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีเสนอขำยทัง้หมดของกองทนุรวม และ บริษัท
ฯ และกลุ่มบุคคลเดียวกับ บริษัทฯ ตกลงจะไม่ จ ำหน่ำย จ่ำย โอนหน่วยลงทุน
ดงักลำ่ว หรือก่อภำระผกูพนัใดๆ บนหน่วยลงทนุดงักลำ่วทัง้หมดหรือบำงสว่นตลอด
ระยะเวลำ 10 (สบิ) ปี นบัจำกวนัท่ีบริษัทฯ และ/หรือ กลุม่บคุคลเดียวกนัของบริษัทฯ 
ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เว้นแต่ (1) กำรจ ำน ำหน่วยลงทุนดงักล่ำวเพื่อเป็น
หลกัประกนักำรกู้ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงิน และ (2) ได้รับควำมยินยอมจำกกองทนุ
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาตกลงกระท าการ (Right of First Refusal) 

รวมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
การวางหนังสือค า้ประกัน
ภายใต้สัญญาเช่า 

บริษัทฯ ตกลงและรับรองตอ่กองทนุรวมวำ่ ตลอดระยะเวลำที่ บริษัทฯ ยงัคงเป็นผู้ เช่ำ
ทรัพย์สินในโครงกำรจำกกองทนุรวม บริษัทฯ จะจดัให้มีกำรประกนักำรช ำระค่ำเช่ำ
คงที่ และกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง ระหว่ำง กองทนุรวม 
และ บริษัทฯ และ/หรือ นิติบุคคลในเครือของบริษัทฯ (“สญัญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลกู
สร้ำง”) และสญัญำเช่ำงำนระบบสำธำรณูปโภคและอุปกรณ์ ระหว่ำง กองทุนรวม 
และ บริษัทฯ และ/หรือ นิติบุคคลในเครือของบริษัท (“สญัญำเช่ำงำนระบบฯ”) (ให้
สญัญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลกูสร้ำง และสญัญำเช่ำงำนระบบฯ รวมเรียกว่ำ “สญัญำ
เช่ำฯ”) ส ำหรับค่ำเช่ำค้ำงช ำระ ค่ำเสียหำย และ/หรือเงินใดๆ ที่ผู้ เช่ำภำยใต้สญัญำ
ดงักล่ำวค้ำงช ำระแก่กองทุนรวม โดยกำรวำงหนงัสือค ำ้ประกันที่ออกโดยธนำคำร
พำณิชย์ของประเทศไทยต่อกองทนุรวม ตำมวงเงินหนงัสือค ำ้ประกนั ระยะเวลำกำร
ค ำ้ประกนั และเง่ือนไขในกำรวำงหนงัสอืค ำ้ประกนัจนครบถ้วน  
ทัง้นี ้กำรวำงหนงัสอืค ำ้ประกนัตำมวรรคหนึ่ง อำจวำงแก่กองทนุรวมแบบปีต่อปีก็ได้ 
อยำ่งไรก็ตำม หำกปรำกฏว่ำหนงัสอืค ำ้ประกนัฉบบัใดมีอนัสิน้สดุลงก่อนครบก ำหนด
อำยไุมว่ำ่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตำม หรือกองทนุรวมบงัคบัช ำระหนีเ้อำกบัหนงัสอืค ำ้ประกนั
ในปีใด บริษัทฯ ตกลงจะจัดหำหนงัสือค ำ้ประกันฉบบัใหม่ทดแทนตำมจ ำนวนและ
เง่ือนไขที่ก ำหนดไว้ในสญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง 

การรับประกันโครงสร้างและ
รากฐานของสิ่งปลกูสร้าง 

บริษัทฯ ตกลงรับประกันโครงสร้ำงของอำคำรซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จะซือ้ขำยภำยใต้
สญัญำจะซือ้จะขำยทรัพย์สนิ ระหวำ่ง บริษัทฯ และกองทนุรวม เป็นระยะเวลำ 10 ปี 
นบัจำกวนัโอนกรรมสทิธ์ิตำมสญัญำดงักลำ่ว 
บริษัทฯ ตกลงและรับรองต่อกองทุนรวมว่ำ ตลอดระยะเวลำที่สญัญำเช่ำฯ ยงัมีผล
บงัคบัใช้ บริษัทฯ ตกลงให้มีกำรดแูลรักษำ ซ่อมแซม ทรัพย์ที่เช่ำ (ตำมที่มีนิยำมใน
สญัญำเช่ำฯ) ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้ตำมปกติ โดยภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซม
ทัง้หมดให้เป็นควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือ ผู้ เช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำฯ แล้วแต่
กรณี 

ที่ดนิภาระจ ายอม บริษัทฯ ตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 3702 17187 
และ 3699 ที่ได้จดภำระจ ำยอมให้แก่ที่ดินที่จะซือ้ขำยตำมสัญญำจะซือ้จะขำย
ทรัพย์สนิ เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบร่วมกนัระหว่ำงบริษัทฯ และกองทนุรวม โดย
บริษัทฯ ตกลงที่จะดแูล ซอ่มแซม และบ ำรุงรักษำที่ดินภำระจ ำยอมให้อยูใ่นสภำพที่ดี 
เพื่อให้กองทนุรวมสำมำรถใช้ประโยชน์ในท่ีดินภำระจ ำยอม เพื่อใช้ประโยชน์โดยหลกั
เป็นทำงเข้ำ-ออกของที่ดินที่จะซือ้ขำย 
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คู่สัญญา บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกดั (มหำชน) (“SST”) ในฐำนะผู้ให้สญัญำ และ 
บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม วรรณ จ ำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์”) ในฐำนะผู้ รับสญัญำ 

สิทธิในการปฏิเสธก่อน 
(Right of First Refusal) 

เพื่อประโยชน์แหง่ข้อนีใ้ห้ 

“บริษัทย่อย” ให้มีควำมหมำยเช่นเดียวกับที่ก ำหนดไว้ใน ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 17/2551 หรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนำคต 

1. ตลอดระยะเวลำที่บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนท์ จ ำกดั หรือบริษัทท่ี SST เป็นผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุยงัคงเป็นผู้จดักำรกองทรัสต์ของกองทรัสต์ SSTRT ในกรณีที่ SST และ/หรือบริษัท
ย่อยของ SST มีควำมประสงค์จะจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือให้เช่ำไม่ว่ำทัง้หมดหรือแต่
บำงสว่นของทรัพย์สินที่ ใช้ในกำรประกอบธุรกิจอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร ที่  SST 
และ/หรือบริษัทย่อยของ SST เป็นเจ้ำของกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิกำรเช่ำ ให้แก่บคุคลใดท่ี
ประสงค์จะได้มำซึ่งสินทรัพย์ดงักล่ำวในลกัษณะเป็นกำรลงทนุ หรือเพื่อกำรระดมทุนของ  
SST  

2. SST และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ SST (แล้วแตก่รณี) จะต้องบอกกลำ่วให้ทรัสตีทรำบเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยหนงัสอืบอกกลำ่วข้อเสนอดงักลำ่วจะต้องระบถุึงรำยละเอียดของอำคำร
คลงัสินค้ำและคลงัเอกสำรดังกล่ำวที่จะขำยหรือให้เช่ำ ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ส ำคัญ 
รวมถึงช่วงรำคำซือ้ขำย หรือให้เช่ำของอำคำรคลงัสนิค้ำและคลงัเอกสำรดงักลำ่วด้วย (“ค ำ
เสนอ”) 

3. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องหลงัจำกที่ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST 
(แล้วแตก่รณี) ได้บอกกลำ่วค ำเสนอกบัทำงกองทรัสต์เป็นลำยลกัษณ์อกัษรแล้ว เป็นดงันี  ้
3.1. กองทรัสต์จะต้องแจ้งควำมประสงค์ในกำรลงทนุหรือตอบปฏิเสธเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนันบัจำกวนัที่ได้รับค ำเสนอจำก SST และ/หรือ 
บริษัทยอ่ยของ SST (แล้วแตก่รณี) หรือภำยในระยะเวลำอื่นท่ีคูส่ญัญำตกลงกนั 

3.2. ในกรณีที่กองทรัสต์ตอบรับค ำเสนอของ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST (แล้วแต่
กรณี)  ภำยในระยะเวลำ 120 (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วนันบัแต่วนัที่ SST และ/หรือ บริษัท
ยอ่ยของ SST (แล้วแตก่รณี) ได้รับหนงัสือตอบรับค ำเสนอจำกกองทรัสต์ หรือภำยใน
ระยะเวลำอื่นท่ีคูส่ญัญำตกลงกนัเป็นลำยลกัษณ์อกัษร กองทรัสต์ และ SST และ/หรือ 
บริษัทย่อยของ SST จะท ำควำมตกลงรำยละเอียดของรำคำกำรลงทนุของอำคำร
คลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร และข้อก ำหนดและเง่ือนไขอันเป็นสำระส ำคัญในกำร
ลงทนุในอำคำรคลงัสนิค้ำและคลงัเอกสำร รวมทัง้ด ำเนินกำรเร่ืองต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ของกองทรัสต์ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
สญัญำก่อตัง้ทรัสต์และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ในกรณีที่กำรลงทุนดงักล่ำวเป็น
ธุรกรรมที่จะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ภำยใต้กฎหมำยที่
เ ก่ียวข้อง กองทรัสต์จะจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหน่วยทรัสต์ด้วยค่ำใช้จ่ำยของ
กองทรัสต์  

3.3. ในกรณีที่กำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกบักำรลงทนุในอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร
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ดงักลำ่วแก่กองทรัสต์ที่ต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ตำม
หลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง คู่สญัญำตกลงขยำยระยะเวลำตำมที่ระบไุว้ในข้อ 3.2 ข้ำงต้น 
โดยตกลงให้กองทรัสต์ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.2 พร้อมทัง้จะต้อง
ด ำเนินกำรยื่นเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรลงทุนในอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร
ดงักลำ่วให้แก่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ภำยใน 150 (หนึ่งร้อยห้ำสิบ) วนันบั
แต่วนัที่ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST (แล้วแต่กรณี) ได้รับหนงัสือตอบรับค ำ
เสนอจำกกองทรัสต์ 

4. กองทรัสต์จะต้องด ำเนินกำรลงทนุในอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำรดงักลำ่วให้เสร็จสิน้
ภำยใน 60 (หกสิบ) วันนับจำกวันที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกทรัสตี หรือที่ประชุมผู้ ถือ
หน่วยทรัสต์หรือวันที่ได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องดงักลำ่ว (แล้วแตก่รณี) หรือภำยในระยะเวลำอื่นท่ีคูส่ญัญำตกลงกนั 

5. ในกรณีที่กองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอดงักลำ่วโดยกำรแจ้งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไปยงั 
SST และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ SST (แล้วแต่กรณี) หรือกองทรัสต์ไม่แจ้งควำมประสงค์เป็น
ประกำรใดภำยในระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนัดงักล่ำวให้ถือว่ำหน้ำที่ในกำรให้สิทธิที่จะ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST ตำมสญัญำ
นีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงและ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ท ำค ำเสนอ
นัน้มีสิทธิจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือให้เช่ำอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำรดงักลำ่วแก่ทรัสต์
เพื่อกำรลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์อื่นหรือบคุคลอื่นได้  โดยรำคำและมลูคำ่กำรลงทนุ รวมถึง
ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่เป็นสำระส ำคัญที่ให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นนัน้จะต้องไม่เป็น
ประโยชน์กว่ำข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ได้เสนอให้แก่กองทรัสต์ และ SST และ/หรือ บริษัท
ย่อยของ SST จะต้องด ำเนินกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือให้เช่ำอำคำรคลงัสินค้ำและคลงั
เอกสำรดงักลำ่วให้แล้วเสร็จภำยใน 1 (หนึ่ง) ปีนบัแต่วนัที่กองทรัสต์ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอ
ดงักล่ำว หรือนบัแต่วนัครบก ำหนดระยะเวลำ 30 (สำมสิบ) วนัในกรณีที่กองทรัสต์ไม่แจ้ง
ควำมประสงค์ 

6. นอกเหนือจำกที่ได้ระบไุว้ในข้อ 5 ข้ำงต้น คู่สญัญำตกลงให้ถือว่ำหน้ำที่ในกำรให้สิทธิที่จะ
ปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ของ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST ตำมสญัญำ
นีเ้ป็นอนัสิน้สดุลงเฉพำะในสว่นท่ีเก่ียวกบัอำคำรคลงัสนิค้ำและคลงัเอกสำรที่ SST เสนอตอ่
กองทรัสต์ในครำวนัน้ๆในกรณีที่เกิดเหตกุำรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
6.1. ในกรณีที่กองทรัสต์ไม่อยู่ในสถำนะที่จะลงทุนในอำคำรคลงัสินค้ำและคลังเอกสำร

ดงักลำ่วได้เนื่องมำจำกข้อจ ำกดัทำงด้ำนกฎหมำย  หรือ 
6.2. ถ้ำกองทรัสต์ไมส่ำมำรถด ำเนินกำรลงทนุในอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำรให้เสร็จ

สิน้ได้ภำยในระยะเวลำใดๆ ที่ก ำหนดข้ำงต้น  
ในกำรนี ้ SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST (แล้วแต่กรณี) ที่ได้ท ำค ำเสนอนัน้มีสิทธิ
จ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือให้เช่ำอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำรดังกล่ำวแก่ทรัสต์เพื่อกำร
ลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์อื่นหรือบุคคลอื่นได้โดยมีเง่ือนไขว่ำ รำคำและมูลค่ำกำรลงทุน 
รวมถึงข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่เป็นสำระส ำคญัที่ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่บคุคลอื่นนัน้มำกกว่ำ
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ข้อก ำหนดและเง่ือนไขที่ได้เสนอให้แก่กองทรัสต์ 
7. นอกจำกนีไ้มว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม หำก SST และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ SST ประสงค์จะเสนอ

ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือให้เช่ำอำคำรคลงัสินค้ำและคลงัเอกสำร
ดงักล่ำวแก่ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรัพย์อื่นหรือบุคคลอื่นโดยมีข้อก ำหนดและ
เง่ือนไขที่เป็นสำระส ำคญัที่ให้ประโยชน์แก่บุคคลอื่นนัน้มำกกว่ำที่เสนอให้แก่กองทรัสต์ 
(แล้วแต่กรณี) SST ตกลงจะด ำเนินกำรให้บริษัทย่อยของ SST (แล้วแต่กรณี) ให้สิทธิที่จะ
ปฏิเสธก่อน (Right of FirstRefusal) แก่กองทรัสต์โดยท ำเป็นหนงัสือเพื่อแจ้งค ำเสนอใหม่
ไปตำมกระบวนกำรท่ีระบไุว้ข้ำงต้นยงักองทรัสต์เพื่อพิจำรณำอีกครัง้ 

8. กำรให้สทิธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่กองทรัสต์นีจ้ะไม่ใช้บงัคบัในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ในกรณีที่กำรให้สิทธิที่จะปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ดงักลำ่ว หรือ กำรใช้

สิทธิดงักล่ำวของกองทรัสต์จะท ำให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ในฐำนะ
ผู้ให้สญัญำฝ่ำฝืนไมป่ฏิบตัิตำมข้อสญัญำหรือข้อผกูพนัใดๆ หรือ ตกเป็นผู้ ผิดนดัตำม
สญัญำหรือข้อตกลงใดๆ ซึ่ง SST และ/หรือ บริษัทย่อยของ SST ได้ท ำไว้ก่อนวนัที่ 5 
ตลุำคม 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมกำรของ SST มีมติในเร่ืองนี ้ 

(ข) กำรจ ำหน่ำย หรือให้เช่ำแก่ลูกค้ำทั่วไปที่ใช้ทรัพย์สิน ดังกล่ำวในกำรด ำเนินธุรกิจ
ตำมปกติ ทัง้นี ้ไม่ว่ำจะเป็นกำรตกลงกบัลกูค้ำก่อนหรือหลงัวนัที่ 5 ตลุำคม 2560 ซึ่ง
เป็นวนัท่ี คณะกรรมกำรของ SST มีมติในเร่ืองนี ้และ  

(ค) ผู้ ให้สญัญำจะไม่ครอบคลมุถึงบริษัทที่ SST หรือบริษัทย่อยของ SST ไม่สำมำรถ
หรือไมม่ีอ ำนำจควบคมุในกำรด ำเนินกำรให้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในเร่ืองกำรให้สิทธิ
ในกำรปฏิเสธ ก่อน (Right of First Refusal) นี ้เช่น บริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ หรือบริษัทร่วมทนุ เป็นต้น 

 

สรุปร่างสัญญาโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ 

ผู้โอน กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ (กองทนุรวม SSTSS) โดย บริษัท
หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั (“กองทุนรวม”) 

ผู้รับโอน บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน
อสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์”) 

การโอนทรัพย์สนิและ
ภาระของกองทุนรวม 

กองทุนรวมตกลงโอน และกองทรัสต์ตกลงรับโอนทรัพย์สิน และสิทธิเรียกร้อง และหนีส้ิน 
หน้ำที่ ควำมผกูพนั และภำระของกองทนุรวมทัง้หมด (ตำมรำยกำรท่ีคูส่ญัญำจะก ำหนดขึน้) 
มีผลตัง้แตว่นัโอนทรัพย์สนิและภำระของกองทนุรวม (“วันโอนทรัพย์สินและภาระ") (ตำมที่
คูส่ญัญำจะก ำหนดขึน้) เป็นต้นไป 

การแลกเปลี่ยน
หน่วยทรัสต์พร้อมเงนิสด
กับทรัพย์สนิและภาระของ

กองทรัสต์ตกลงจะออกหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ให้แก่กองทุนรวมพร้อมเงินสด เพื่อเป็นกำร
แลกเปลี่ยนกับกำรรับโอนทรัพย์สินและภำระของกองทุนรวมจำกกองทุนรวม จ ำนวน 
82,000,000 หนว่ยพร้อมเงินสด 2.68 บำท ให้กบักองทนุรวม SSTSS โดยมีมลูคำ่ตำมมลูค่ำ
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กองทุนรวมที่กองทรัสต์รับ
โอน 

ที่ตรำไว้ตอ่หนว่ยของกองทรัสต์  

เงื่อนไขการรับโอน
ทรัพย์สินละภาระของ
กองทุนรวมจากการแปลง
สภาพ 

กำรโอนทรัพย์สินและภำระของกองทนุรวมให้แก่กองทรัสต์จะกระท ำต่อเมื่อกำรด ำเนินกำร
โอนแล้วเสร็จภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2560 หรือภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยขยำยให้ 
เก่ียวกับกำรยกเว้น ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ และอำกรแสตมป์ และได้รับกำร
ลดหยอ่นคำ่ธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม ณ ส ำนกังำนท่ีดินที่เก่ียวข้อง  

การด าเนินการ ณ วนัโอน
ทรัพย์สินและภาระ 

ในวนัโอนทรัพย์สนิและภำระ คูส่ญัญำจะด ำเนินกำรตำ่งๆ ตำมล ำดบัตอ่ไปนี ้
1. ก่อนหรือในวนัโอนทรัพย์สินและภำระ กองทนุรวมจะโอนสิทธิและหน้ำที่ภำยใต้สญัญำ

ต่ำงๆ ที่กองทุนรวมเป็นคู่สัญญำอยู่ในปัจจุบัน พร้อมส่งมอบต้นฉบับสัญญำที่โอน
ดงักลำ่วให้แก่กองทรัสต์ให้ครบถ้วน 

2. กองทนุรวมด ำเนินกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและอำคำร ให้แก่กองทรัสต์ ณ 
ส ำนกังำนที่ดินที่เก่ียวข้อง  และจะสง่มอบต้นฉบบัโฉนดที่ดิน ใบอนญุำตต่ำงๆ เอกสำร
สทิธิและสญัญำที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิและภำระของกองทนุรวมให้แก่กองทรัสต์ภำยใน 
30 วนันบัแต่วนัโอนทรัพย์สินและภำระ ทัง้นี ้กองทรัสต์จะรับช ำระค่ำธรรมเนียมและ
คำ่ใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนท่ีเก่ียวข้อง 

3. กองทนุรวมโอนและกองทรัสต์รับโอนเงินสดทัง้หมดของกองทนุรวม ณ วนัโอนทรัพย์สิน
และภำระ เว้นแต่ เงินที่กนัไว้เพื่อกำรช ำระหนี ้(เฉพำะหนีท้ี่ถึงก ำหนดช ำระก่อน หรือ ณ 
วนัโอนทรัพย์สนิและภำระ) เงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืนจำกกำรลดเงินทนุจดทะเบียนของ
กองทนุรวม ซึง่ยงัมิได้ช ำระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือบคุคลที่มีสิทธิได้รับเงิน ซึ่งรวมถึง
เงินปันผลที่กองทนุรวมประกำศจ่ำยไว้ก่อนวนัโอนทรัพย์สินและภำระ และมีก ำหนดจ่ำย
หลงัวนัโอนทรัพย์สินและภำระ และ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยในกำรช ำระบญัชีของ
กองทนุรวม 

4. กองทรัสต์จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่พร้อมเงินสดให้แก่กองทุนรวมเพื่อเป็นกำร
แลกเปลีย่นกบักำรรับโอนทรัพย์สนิและภำระของกองทนุรวมจำกกองทนุรวม 

5. คู่สญัญำจะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขในกำรรับโอนสิทธิและหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในสญัญำโอน
สทิธิและหน้ำที่เพื่อให้กองทรัสต์รับไปซึง่ทรัพย์สนิและภำระของกองทนุรวม 

สรุปร่างสัญญาโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาต่างๆ ที่กองทุนรวม SSTSS เป็นคู่สัญญาอยู่ ในปัจจุบันให้แก่
กองทรัสต์ SSTRT 

ผู้โอน กองทนุรวมอสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ (กองทนุรวม SSTSS) โดย บริษัท
หลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ วรรณ จ ำกดั (“กองทุนรวม”) 

สัญญาที่ จ ะ โ อน ใ ห้ แ ก่
กองทรัสต์ 

 สญัญำจะซือ้จะขำยทรัพย์สินโครงกำรทรัพย์ศรีไทย สมำร์ท สโตเรจ ฉบับลงวันที่  7 
สงิหำคม 2557 

 สญัญำเช่ำที่ดินและสิง่ปลกูสร้ำง ฉบบัลงวนัท่ี 7 สงิหำคม 2557 และสญัญำเช่ำที่ดินและ
สิง่ปลกูสร้ำง (ฉบบัตอ่อำยคุรัง้ที่ 1) ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2560 

 สญัญำเช่ำงำนระบบสำธำรณูปโภคและอปุกรณ์ ฉบบัลงวนัที่ 7 สิงหำคม 2557 และ 
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สญัญำเช่ำงำนระบบสำธำรณปูโภคและอปุกรณ์ (ฉบบัต่ออำยคุรัง้ที่ 1) ฉบบัลงวนัที่ 15 
ธนัวำคม 2560 

 สญัญำตกลงกระท ำกำร ฉบบัลงวนัท่ี 7 สงิหำคม 2557  
ผู้รับโอน บริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน วรรณ จ ำกัด ในฐำนะทรัสตีของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนใน

อสงัหำริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย (“กองทรัสต์”) 
การโอนสิทธิและหน้าที่ ในวันที่ลงนำมในสัญญำฉบับนีห้รือวันอื่นใดซึ่งก ำหนดร่วมกันระหว่ำงกองทุนรวมและ

กองทรัสต์ เพื่อให้มีผลเป็นกำรโอนทรัพย์สนิและภำระของกองทนุรวมทัง้หมดให้แก่กองทรัสต์ 
(“วันโอนทรัพย์สินและภาระ”)  คูส่ญัญำทกุฝ่ำยตกลงดงัตอ่ไปนี ้

1. กองทนุรวมตกลงโอน และกองทรัสต์ตกลงรับโอนสิทธิและหน้ำที่ ทัง้หมดที่กองทนุรวม
ได้รับหรือจะได้รับตำมสญัญำ อนัเป็นผลให้กองทรัสต์เป็นคู่สญัญำตำมสญัญำดงักลำ่ว
แทนกองทนุรวม 

2. คู่สญัญำที่เก่ียวข้องรับทรำบกำรโอนสิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิด และผลประโยชน์ทัง้หมด
ตำมสญัญำระหว่ำงกองทนุรวมให้แก่กองทรัสต์อนัเป็นผลให้กองทรัสต์เป็นคู่สญัญำใน
สญัญำดงักลำ่วแทนกองทนุรวม  

3. ให้สทิธิและหน้ำที่ของกองทรัสต์และคูส่ญัญำที่เก่ียวข้องเป็นไปตำมสญัญำดงักลำ่วและ
สญัญำโอนสทิธิและหน้ำที่ฉบบันี ้

 

 


