
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กร. 14/2555 
เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตี 

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
___________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12(3) มาตรา 13 มาตรา 30 วรรคสอง  
มาตรา 37(4) มาตรา 55 วรรคหน่ึง (3) มาตรา 56 และมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตร์ะบุให้เป็น 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกองทรัสตต์ามสัญญาดงักล่าว  

“กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

“หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์
ในกองทรัสต ์
 “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
 (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
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 “ผูบ้ริหาร”   หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย 
  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลท่ีถือหุน้ของนิติบุคคลใดไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
 “กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. 2550  และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบั
การออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว    

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  การเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 
  (2)  การอนุญาตให้เป็นทรัสตี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 2 
  (3)  การท าหน้าท่ีเป็นทรัสตี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด 3  

 ขอ้ 4   ส านักงาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด  
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 
ใหถื้อวา่ทรัสตีไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้   

หมวด 1 
ผูก่้อตั้งทรัสต ์

______________________ 

  ขอ้ 5   ผูท่ี้จะเป็นผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดต้อ้งเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเป็น
หรืออยูร่ะหวา่งยืน่ค าขอเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน   

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีผูก่้อตั้งทรัสตป์ระสงคจ์ะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ตนเป็น 
ผูก่้อตั้ง ใหผู้ก่้อตั้งทรัสตถื์อหน่วยทรัสตไ์ดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์และ 
  (2)  ร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์
  การค านวณอตัราการถือหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวมหน่วยทรัสตท่ี์ถือโดย 
กลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูก่้อตั้งทรัสตด์ว้ย 
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หมวด 2 
การอนุญาตให้เป็นทรัสตี 

______________________ 

 ขอ้ 7   ผูท่ี้สามารถเป็นทรัสตีของกองทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาต และการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี 
 (2)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตีท่ีจ ากดัเฉพาะการเป็นทรัสตี
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศน้ี  ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  มีผูถื้อหุน้รายใดรายหน่ึงหรือหลายรายเป็นบุคคลท่ีอาจยืน่ค าขอ 
ความเห็นชอบเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาต และการอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเองได ้
   (ข)  ผูถื้อหุ้นตาม (ก) ถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้น   

 ขอ้ 8   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีท่ีจ ากดัเฉพาะการเป็นทรัสตี
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ยืน่ค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามแบบและวิธีการ 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

  ขอ้ 9   การขออนุญาต หลกัเกณฑก์ารอนุญาต การอนุญาต เง่ือนไขในการอนุญาต 
และการเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีท่ีจ ากดัเฉพาะทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งอ านาจของส านกังาน ก.ล.ต. ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองขา้งตน้ ใหเ้ป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี โดยอนุโลม 

 ขอ้ 10   ใหผู้ข้ออนุญาตตามขอ้ 7(2) ช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาต ค าขอละ  
30,000 บาท โดยใหช้ าระในวนัยืน่ค าขอ 

 

 



4 
 

หมวด 3 
การท าหนา้ท่ีของทรัสตี 

____________________ 

 ขอ้ 11   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งพิจารณาความพร้อมของตนเองในการปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นทรัสตี และรับเป็นทรัสตีของกองทรัสตเ์ฉพาะกรณีท่ีมัน่ใจวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตี
ของกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ขอ้ 12   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
มีประโยชน์ขดัแยง้กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตี และจะรับเป็นทรัสตีของกองทรัสต์มิได ้  
 (1)  เป็นผูถื้อหุน้ในผูจ้ดัการกองทรัสต ์เกินร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าว  
 (2)  มีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ในทรัสตี เกินร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของทรัสตีดงักล่าว  
 (3)  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์
 (4)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้ริหารของ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 (5)  มีความเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะ 
ท านองเดียวกบั (1) ถึง (4) หรือในลกัษณะอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัในประการท่ีอาจเป็นเหตุใหท้รัสตี 
ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

  ขอ้ 13   ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ตนท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตีไดไ้ม่เกินอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละหา้ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์และ 
  (2)  ร้อยละหา้ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์
  การค านวณอตัราการถือหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวมหน่วยทรัสตท่ี์ถือ 
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีดว้ย 

 ขอ้ 14   ทรัสตีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ั้นต ่าในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยระบบงานการติดต่อผูล้งทุน และ 
การประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี และหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
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 ในกรณีท่ีหลกัเกณฑข์ั้นต ่าตามวรรคหน่ึงมีสาระท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์
ในประกาศน้ี ใหท้รัสตีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีเป็นส าคญั 

  ขอ้ 15   ทรัสตีตอ้งดูแลใหส้ัญญาก่อตั้งทรัสตมี์สาระส าคญัเป็นไปตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ใหท้รัสตีด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ดูแลใหก้ารแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามวิธีการและเง่ือนไข 
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
 (2)  ในกรณีท่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ม่เป็นไปตาม (1) ใหท้รัสตี
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามพระราชบญัญติัทรัสต ์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 
 (3)  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือการจดัการกองทรัสต ์
ท่ีออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และพระราชบญัญติัทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงในภายหลงั  และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
มีขอ้ก าหนดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีด าเนินการเพื่อแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญา
ก่อตั้งทรัสตใ์ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นั้น ตามวิธีการที่ก  าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือตามท่ี
ส านกังาน ก.ล.ต. มีค  าสั่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  

 ขอ้ 16   ทรัสตีตอ้งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผูจ้ดัการกองทรัสตบ์ริหารจดัการ
กองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การติดตาม ดูแล และตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการท าหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  การดูแลใหก้ารบริหารจดัการกองทรัสตก์ระท าโดยผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสตต์ั้งอยู ่ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 19 
 (2)  การดูแลและด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะและ 
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง 
การถอดถอนผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิม และการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่  
 (3)  การควบคุมดูแลใหก้ารลงทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (4)  การควบคุมดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 (5)  การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสต ์
ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์เพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์การเปิดเผยขอ้มูลของ
กองทรัสตต์่อผูล้งทุน หรือเม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ  

 ขอ้ 17   ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าการ หรืองดเวน้กระท าการ จนก่อใหเ้กิด 
ความเสียหายแก่กองทรัสต ์หรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง   
ใหท้รัสตีด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท ารายงานเสนอต่อส านักงาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัท าการนับแต่รู้หรือพึงรู้ 
ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 
 (2)  ด าเนินการเพื่อแกไ้ข ยบัย ั้ง หรือเยยีวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่กองทรัสต ์ 
ตามท่ีเห็นสมควร  

 ขอ้ 18   ทรัสตีตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยทุกคร้ัง และหากมี 
การขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ทรัสตีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ตอบขอ้ซกัถามและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าววา่เป็นไปตาม 
สัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
 (2)  ทกัทว้งและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบว่าการด าเนินการดงักล่าวไม่สามารถ 
กระท าได ้ในกรณีท่ีการด าเนินการนั้นไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้ 19   ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท้รัสตีเขา้จดัการ 
กองทรัสตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัย ั้ง หรือจ ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสต์โดยรวม  และด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีระบุไว ้
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในการจดัใหมี้ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ 
 ทรัสตีท่ีเขา้จดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึงจะมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนจดัการ
กองทรัสตแ์ทนในระหวา่งนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ไดร้ะบุไว ้

ขอ้ 20   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ทรัสตีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 
กองทรัสต ์ใหท้รัสตีด าเนินการแกไ้ขใหค้วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นส้ินไป และหากไม่สามารถ
แกไ้ขให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั  ให้ทรัสตีลาออกและด าเนินการเพื่อใหมี้ทรัสตีรายใหม่ตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้ 21   ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ท่ีตนท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตี 
หากตอ้งมีการออกเสียงหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์ใหท้รัสตีค านึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม  และตั้งอยูบ่นหลกัแห่งความซ่ือสัตยสุ์จริตและ 
ความรอบคอบระมดัระวงั รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ 
ทรัสตีของกองทรัสตด์งักล่าว 

ขอ้ 22   ทรัสตีตอ้งจดัใหมี้การจดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยอาจมอบหมาย 
ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย  ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ด าเนินการแทนได ้ 

การจดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดทัว่ไป 

(ก)  ช่ือผูจ้ดัการกองทรัสต ์และทรัสตี 
(ข)  จ านวนหน่วยทรัสต ์มูลค่าท่ีตราไว ้ ทุนช าระแลว้ และวนั เดือน ปี  

ท่ีออกหน่วยทรัสต ์
(ค)  ขอ้จ ากดัในเร่ืองการโอน (ถา้มี) 

  (2)  รายละเอียดของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละราย 
         (ก)  ช่ือ สัญชาติ และท่ีอยูข่องผูถื้อหน่วยทรัสต ์
         (ข)  เลขท่ีหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) และจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ถือ  
         (ค)  วนั เดือน ปี ท่ีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต ์
         (ง)  วนั เดือน ปี ท่ียกเลิกใบหน่วยทรัสตแ์ละออกใบหน่วยทรัสตแ์ทน (ถา้มี) 
         (จ)  เลขท่ีค าร้องขอใหเ้ปล่ียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน (ถา้มี)  

  ขอ้ 23   ทรัสตีตอ้งจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตม์อบให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ซ่ึงอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี     

(1)  มีขอ้มูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็นหลกัฐาน
แสดงสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และใช้อา้งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบุคคลอ่ืนได ้ 
  (2)  มีขอ้มูลของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต ์เช่น ทรัสตี ผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถติดต่อกบับุคคลเหล่านั้นได ้
  (3)  มีขอ้มูลท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสตไ์ด ้
และในกรณีท่ีมีขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งระบุขอ้จ ากดัสิทธิเช่นวา่นั้นไวใ้หช้ดัเจน 
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  ในกรณีท่ีทรัสตีมอบหมายผูอ่ื้นเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ทรัสตีตอ้งก ากบัดูแล 
ใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึงและสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ เวน้แต่ 
มีการจดัท าหลกัฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 24   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 23 ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตข์อใหท้รัสตีหรือ 
นายทะเบียนหลกัทรัพยอ์อกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์หม่แทนหลกัฐานเก่าท่ีสูญหาย  
ลบเลือน หรือช ารุดในสาระส าคญั ทรัสตีตอ้งออกหรือด าเนินการใหมี้การออกหลกัฐานแสดงสิทธิ 
ในหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายในเวลาอนัควร   

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

          (นายชยัเกษม  นิติสิริ) 
  ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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