
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สช. 23/2557 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
(ฉบบัท่ี 2) 

___________________________ 

โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจาก 
ทรัสตีใหท้ าหนา้ท่ีดูแลจดัการกองทรัสตต์ามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน  และโดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติั
หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์หมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้” และค าวา่  
“บุคคลท่ีมีอ านาจในการจดัการ” ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”และ 
ค าวา่ “ทรัพยสิ์นอ่ืน” ต่อจากบทนิยามค าวา่ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี  
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

““บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  “ทรัพยสิ์นอ่ืน”  หมายความว่า   ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตส์ามารถลงทุนได ้ซ่ึงไม่ใช่
ทรัพยสิ์นหลกั  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” 
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  ขอ้  3   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 12 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(4)  บุคคลดงัต่อไปน้ี ของผูข้อความเห็นชอบตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยลกัษณะตอ้งห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
โดยอนุโลม 
  (ก)  กรรมการ  
  (ข)  ผูจ้ดัการ 
  (ค)  รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดูแลจดัการกองทรัสต์” 

  ขอ้  4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ 
ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 21   เพื่อใหก้ารดูแลจดัการกองทรัสตต์ามท่ีไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีเป็นไป 
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
รวมทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้ง
จดัใหมี้ระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ  และสามารถ
รองรับงานในความรับผิดชอบไดอ้ยา่งครบถว้น โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต ์การจดัโครงสร้างเงินทุนของ 
กองทรัสต ์การตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และการก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการจดัหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อใหก้ารจดัการลงทุนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปดว้ย 
ความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และเป็นไป 
ตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑก์ าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม 

(2)  การบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรัสต์ 
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  (3)  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ ซ่ึงรวมถึง 
มาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวมเม่ือเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึ้น 

(4)  การคดัเลือกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต์และผูรั้บมอบหมายในงานท่ี 
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรัสต ์(ถา้มี)  เพื่อให้มีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติั 
ท่ีเหมาะสมกบังานท่ีจะปฏิบติั 

(5)  การก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
รวมทั้งการตรวจสอบดูแลผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนด 

(6)  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้งและเพียงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  

(7)  การปฏิบติัการดา้นงานสนบัสนุน (back office) 
(8)  การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
(9)  การติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูล้งทุน   
(10)  การจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย 
ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 24/1” 

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 24/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
ใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 “ขอ้ 24/1   ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจ
เป็นไปอยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

(2)  มีมาตรการรองรับใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีท่ี 
ผูรั้บด าเนินการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 
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(3)  ในกรณีท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทรัสต ์ 
ตอ้งมอบหมายใหก้บัผูท่ี้สามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่การมอบหมาย
ระบบและงานตามขอ้ 21(1) (2) (3) (4) และ (9)” 

 ขอ้ 6   ใหย้กเลิกแบบค าขอความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และใหใ้ชแ้บบค าขอความเห็นชอบ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ทา้ยประกาศน้ีแทน 

 ขอ้ 7   ค  าขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์
ท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของส านกังาน ใหถื้อวา่
เป็นค าขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศน้ี 
โดยอนุโลม และหากค าขอความเห็นชอบดงักล่าวมีขอ้ความแตกต่างไปจากค าขอความเห็นชอบ 
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามประกาศน้ี  ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็น
เพื่อใหก้ารเป็นไปตามประกาศฉบบัน้ี 

 ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


