
                    
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กร. 12/2557 
เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตี 

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) 

___________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 13 มาตรา 37(4) มาตรา 55 และมาตรา 58  
แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนด 
ไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าว่า “ทรัพยสิ์นหลกั” ต่อจากบทนิยาม 
ค าว่า “กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  ““ทรัพยสิ์นหลกั”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตส์ามารถลงทุนได ้
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก (2) ในขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตี
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกหมวด 2 การอนุญาตใหเ้ป็นทรัสตี ขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 9 และขอ้ 10  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความในขอ้ 11 ขอ้ 12 และขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์
และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 11   ทรัสตีตอ้งพิจารณาความพร้อมของตนเองในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตี 
ของกองทรัสต ์และรับเป็นทรัสตีของกองทรัสตเ์ฉพาะกรณีท่ีมัน่ใจวา่จะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีเป็น 
ทรัสตีของกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 

ขอ้ 12   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตี 
ของกองทรัสตมิ์ได ้
  (1)  มีความเก่ียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  เป็นผูถื้อหุน้ในผูจ้ดัการกองทรัสตเ์กินร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าว 
 (ข)  มีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ในทรัสตีเกินร้อยละหา้ของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงทั้งหมดของทรัสตีดงักล่าว 
 (ค)  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์
 (ง)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร
ของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
 (จ)  มีความเก่ียวขอ้งไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์น
ลกัษณะท านองเดียวกบั (ก) (ข) (ค) และ (ง) หรือในลกัษณะอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญัในประการท่ีอาจ 
เป็นเหตใุหท้รัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
 (2)  เป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิใน
อสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ในลกัษณะท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อสังหาริมทรัพยห์รือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยไ์ดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

หากปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัจากการเขา้รับเป็นทรัสตีของกองทรัสตว์า่ทรัสตี 
ขาดความเป็นอิสระตามวรรคหน่ึง ใหท้รัสตีแจง้กรณีดงักล่าวต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดง
มาตรการท่ีสมเหตุสมผลและน่าเช่ือไดว้า่จะท าใหท้รัสตีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระภายใน
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงักล่าว และใหด้ าเนินการตามมาตรการท่ีแสดงไวน้ั้น  เวน้แต่
ส านกังาน ก.ล.ต. จะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 13   ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ตนท าหนา้ท่ีเป็นทรัสตีไดไ้ม่เกินอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์และ 
  (2)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์

การค านวณอตัราการถือหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวมหน่วยทรัสตท่ี์ถือ 
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีดว้ย” 



3 
 

  ขอ้ 5   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 15/1 และขอ้ 15/2 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์
และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  “ขอ้ 15/1   ทรัสตีตอ้งมอบหมายการบริหารจดัการกองทรัสตใ์หแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  เวน้แต่เป็นการจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลกั 
ซ่ึงทรัสตีอาจด าเนินการดว้ยตนเองไดต้ามขอ้ 15/2 หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนด าเนินการตามขอ้ 19 
  ขอ้ 15/2   การจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีทรัสตีมีการด าเนินการเอง ตอ้งจดัใหมี้มาตรการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 (ก)   มีการแบ่งแยกหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าว 
ออกจากหน่วยงานซ่ึงท าหนา้ท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือความขดัแยง้ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 (ข)  มีมาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและ
บุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอ่ืนท่ีมีโอกาส
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว 
  (2)  ในกรณีท่ีมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บด าเนินการ  
ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้
บุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูรั้บด าเนินการในงานท่ีเก่ียวกบัการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตี
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 16   ทรัสตีตอ้งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูไ้ดรั้บ 
มอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) ด าเนินการในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  การติดตาม ดูแล และตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงการท าหนา้ท่ี 
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การดูแลใหก้ารบริหารจดัการกองทรัสตก์ระท าโดยผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ตั้งอยู ่
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  (2)  การติดตามดูแลและด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผูรั้บมอบหมายมีลกัษณะและ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึง 
การถอดถอนผูรั้บมอบหมายรายเดิม และการแต่งตั้งผูรั้บมอบหมายรายใหม่ 
  (3)  การควบคุมดูแลใหก้ารลงทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (4)  การควบคุมดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามท่ี
ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (5)  การแสดงความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการหรือการท าธุรกรรมเพื่อกองทรัสตข์อง
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูรั้บมอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) เพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อผูล้งทุน หรือเม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 14/2555  เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตี
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 20   ทรัสตีจะกระท าการใดท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต์ 
หรืออาจท าใหท้รัสตีขาดความเป็นอิสระมิได ้ เวน้แต่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นธุรกรรมท่ีมีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของ 
ธุรกรรมดงักล่าว 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต ์ 
ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยบุคคลดงักล่าว
ไม่คดัคา้นหรือคดัคา้นในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่หลกัเกณฑต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกระท าท่ีเป็นการขดัแยง้กบั
ประโยชน์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์ 

 ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
 
 
 

          (นายอชัพร  จารุจินดา) 
  ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


