
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สช. 29/2555 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

  โดยที่ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับมอบหมายจาก 
ทรัสตีให้ท าหนา้ที่ดูแลจดัการกองทรัสตต์ามที่ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลที่ไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว ส านกังานจึงออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตไ์วด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท์ี่แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูร้ับประโยชน์
ในกองทรัสต ์
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความว่า   บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ให้เป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเรียกช่ือใดก็ตาม 
  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า   บุคคลที่ถือหุ้นของนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุน”  หมายความว่า   ประกาศดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั 
จ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
และขอ้ก าหนดกรณีที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้ 
  ยกเลิก 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  (1)  คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุ้นหรือ 
เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น 
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั้งน้ี มิให้รวมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  ยกเลิก 
  ยกเลิก 
  “บุคคลที่เก่ียวโยงกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
  “ทรัพยสิ์นอ่ืน”  หมายความว่า   ทรพัยสิ์นที่กองทรัสตส์ามารถลงทุนได ้ซ่ึงไม่ใช่
ทรัพยสิ์นหลกั  ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในหมวด 1  
  (2)  หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัไดร้ับความเห็นชอบ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหมวด 2  
  (3)  การส้ินสุดของการให้ความเห็นชอบรายช่ือผูม้ีคุณสมบตัิเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
และบทบงัคบัอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหมวด 3  
  (4)  ปัจจยัที่ใชป้ระกอบการพิจารณาส่ังการของส านกังาน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดไวใ้นหมวด 4 

หมวด 1  
การให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์

_________________ 

ส่วนที่ 1  
การยื่นค าขอความเห็นชอบ 

_________________ 

  ขอ้ 4   ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม และ
เร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทดงักล่าวแลว้ หรือ 
  (2)  บริษทัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยที่มิใช่บุคคลตาม (1)  
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 5   ใหบุ้คคลตามขอ้ 4 ที่ประสงคจ์ะเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตย์ื่นค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านักงานตามแบบทา้ยประกาศน้ี และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงว่าผูข้อความเห็นชอบมีคุณสมบตัิ
ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดน้ี โดยในกรณีที่เป็นบุคคลตามขอ้ 4(2) ให้ยื่นเอกสารหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชยร์ับรอง 
  (2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย ์
  (3)  ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัที่กระทรวงพาณิชยร์ับรอง 
  (4)  งบการเงินประจ างวดปีบญัชีล่าสุดก่อนยื่นค าขอ (ถา้มี) ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแลว้ หรืองบการเงินของปีที่ยื่นค าขอจนถึงไตรมาสล่าสุดที่ผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้  
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 6   ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ใหบุ้คคลที่ประสงค ์
จะต่ออายุดงักล่าวยื่นค าขอตามแบบทา้ยประกาศน้ี  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานที่แสดงว่าผูข้อต่ออายุ 
มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดน้ี โดยให้ยื่นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนวนัที่
การให้ความเห็นชอบส้ินสุดลง 

  ขอ้ 7   ให้ผูย้ื่นค าขอความเห็นชอบช าระค่าธรรมเนียมการยื่นค าขอความเห็นชอบ 
หรือค าขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ แลว้แต่กรณี เมื่อค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ตามอตัราที่
ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าด้วยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

  ขอ้ 8   ยกเลิก 

  ขอ้ 9   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในหน่ึงร้อยวนั 
นบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 46/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 46/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 46/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 10   ในกรณีที่เป็นการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากส านกังานไม่แจง้ 
ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตร์ายนั้นสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปไดจ้นกว่าส านักงานมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

ส่วนที่ 2  
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ 

_________________ 

  ขอ้ 11   ผูท้ี่จะไดร้ับความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งแสดงไดว้่าจะ 
สามารถรับมอบหมายจากทรัสตีให้ดูแลจดัการกองทรัสตไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์
ที่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยว่าผูข้ออนุญาตมีฐานะทางการเงิน
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ประสบปัญหาทางการเงิน มีขอ้บกพร่องหรือความไม่เหมาะสม
เก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบตัิงานอนัดีของธุรกิจ 
  (2)  มีโครงสร้างการถือหุ้นที่สามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สีย 
ของผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างชดัเจน  
  (3)  แสดงไดว้่ามีหรือจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีระบบงานตามรายการที่ก าหนดในขอ้ 21  
  (4)  แสดงไดว้่ามีหรือจะมีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ที่
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยอย่างน้อยต้องมีผูรั้บผิดชอบในสายงานเก่ียวกับการดูแลจัดการทรัพยสิ์น  
ของกองทรัสต์และมีบุคลากรอีกไม่น้อยกว่าสองราย ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบริหารจดัการ
ลงทุนหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยร์วมกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามปีภายใน 
ช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยื่นค าขอ  
  (5)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยว่าจะไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่
ผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัไดร้ับความเห็นชอบที่ก าหนดตามหมวด 2 ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
น่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 12   ผูท้ี่จะไดร้ับความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ทีม่ิใช่ผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญาต
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมตามขอ้ 4(1) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่าสิบลา้นบาท 
  (2)  มีวตัถุประสงคท์ี่จะประกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นธุรกิจหลกั  
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ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอ่ืน ตอ้งแสดงไดว้่าเป็นธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองและไม่มีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบัการปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตลอดจนไม่มีความเส่ียงต่อฐานะ 
ของบริษทั  เวน้แต่สามารถจดัให้มีระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และระบบ 
ในการควบคุมความเส่ียงไดอ้ย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  (3)  มีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ 
ผูข้อความเห็นชอบ โดยกรรมการอิสระดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยอนุโลม 
  (4)  บุคคลดงัต่อไปน้ี ของผูข้อความเห็นชอบตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
โดยอนุโลม 
 (ก)  กรรมการ  
 (ข)  ผูจ้ดัการ 

(ค)  รองผูจ้ดัการ ผูช้่วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดูแลจดัการกองทรัสต ์ 
 (5)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  ในส่วนที่เก่ียวกบัลกัษณะตอ้งห้ามของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัหลกัทรพัย ์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยอนุโลม  

  ขอ้ 13   การให้ความเห็นชอบผูม้ีคุณสมบตัิเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีก าหนดระยะเวลา 
คราวละห้าปี 

หมวด 2 
หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัไดร้ับความเห็นชอบ 

________________ 

  ขอ้ 14   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความในหมวดน้ี 
  “อสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   อสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรสัตไ์ดม้าหรือจะไดม้า 
ซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 15   ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังานปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี 

  ขอ้ 16   เพื่อให้การปฏิบตัเิป็นไปตามประกาศน้ี เมื่อส านกังานร้องขอ  ให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตช้ี์แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้ง ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใด ๆ ตามทีร่้องขอนั้น 

  ขอ้ 17   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งด ารงลกัษณะให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน
หมวด 1 ตลอดระยะเวลาที่ไดร้ับความเห็นชอบ 

  ขอ้ 18  ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับมอบหมายจากทรัสตใีห้ดูแลจดัการกองทรัสต ์
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่เป็นบุคคลตามขอ้ 4(1)  ให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวมตามประกาศการด ารงเงินกองทุน โดยอนุโลม 
  (2)  ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่เป็นบุคคลตามขอ้ 4(2)  ให้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวมตามประกาศการด ารงเงินกองทุน โดยอนุโลม  
และให้ด ารงเงินกองทุนขั้นตน้เป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่าสิบลา้นบาท 
  (3)  จดัส่งรายงานการด ารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสารแนบ) ให้แก่ทรัสตีภายในก าหนดเวลาเดียวกบั 
ที่ตอ้งจดัส่งให้ส านกังาน 
  ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่จะเขา้รับมอบหมายให้ดูแลจดัการกองทรัสตต์อ้งด ารงเงินกองทุน
ให้เป็นไปตามวรรคหน่ึงภายในวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลของกองทรัสตท์ี่จะรับมอบหมายให้ดแูล
จดัการมีผลใชบ้งัคบั และหากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบุคคลตามขอ้ 4(2)  ให้น าส่งเอกสารหลกัฐาน 
ที่แสดงว่าสามารถด ารงเงินกองทุนตามวรรคหน่ึงต่อส านักงานภายในวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัดว้ย  ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งในรูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสผ์่านระบบรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง 
ที่ส านกังานก าหนด 
  ให้น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด าเนินการในกรณีที่ผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนไดแ้ละอ านาจส านกังานตามประกาศการด ารงเงินกองทุนมาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 19   ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่ตนเป็นผูบ้ริหารจดัการ
ไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ 
  (2)  ร้อยละห้าสิบของหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ 
  การค านวณจ านวนหลกัทรัพยข์องผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ให้นบัรวม
หน่วยทรัสตท์ี่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 20   เมื่อมีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ถือหน่วยทรัสต ์
ตอ้งใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในลกัษณะที่เช่ือว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม 

  ขอ้ 21   เพื่อให้การดูแลจดัการกองทรัสตต์ามที่ไดร้ับมอบหมายจากทรัสตีเป็นไป 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
รวมทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้ง
จดัให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับงานในความรับผิดชอบไดอ้ย่างครบถว้น โดยอย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต ์การจดัโครงสร้างเงินทุนของ 
กองทรัสต ์การตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจดัหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้การจดัการลงทุนตามที่ไดร้ับมอบหมายเป็นไปดว้ย 
ความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และเป็นไป 
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑก์ าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม 
  (2)  การบริหารและจดัการความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลจัดการกองทรัสต ์
ตามที่ไดร้ับมอบหมาย เพื่อให้สามารถป้องกนัและจดัการความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3)  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึง 
มาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวมเมื่อเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ข้ึน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (4)  การคดัเลือกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูร้ับมอบหมายในงานที่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการของกองทรัสต ์(ถา้มี) เพื่อให้มีผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ และมีคุณสมบตัิที่เหมาะสม
กบังานที่จะปฏิบตัิ 
  (5)  การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
รวมทั้งการตรวจสอบดูแลผูร้ับมอบหมายในงานที่เก่ียวกบัการจดัการกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนด 
  (6)  การเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถว้นถูกตอ้งและเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามหลกัเกณฑท์ี่ออกตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535   
  (7)  การปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนุน (back office) 
  (8)  การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
  (9)  การติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูล้งทุน   
  (10)  การจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย 
  ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 24/1 

  ขอ้ 22   ในการด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบตัิ 
ให้เป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ปฏิบตัิหนา้ที่โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ ดว้ยความรับผดิชอบ 
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยตอ้งปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างเป็นธรรม  
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกองทรัสต ์และมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (2)  มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดข้ึน 
จากการปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสต์ไดอ้ย่างต่อเน่ือง  
  (3)  เปิดเผย ให้ความเห็น หรือให้ขอ้มูลที่มีความส าคญัและเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ 
ในการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งส่ือสารไดอ้ย่างชดัเจน ไม่บิดเบือน และ 
ไม่ท าให้ส าคญัผิด 
  (4)  ไม่น าขอ้มูลจากการปฏิบตัิหนา้ที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ปใชป้ระโยชน์อย่างไม่เหมาะสม 
เพื่อตนเอง หรือท าให้เกิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต ์
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  (5)  ปฏิบตัิงานดว้ยความระมดัระวงัไมใ่ห้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ 
ในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้ับการปฏิบตั ิ
ที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
  (6)  ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญตัิ 
ทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรัสต ์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่ก าหนดโดยสมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 
หลกัทรพัย ์หรือองคก์รทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรพัยท์ี่ส านกังานยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนบัสนุน  
ส่ังการ หรือให้ความร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตัิฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดดงักล่าว 
  (7)  ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหนา้ที่ของทรัสตี หรือส านักงาน ซ่ึงรวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญั หรือขอ้มูลอ่ืน 
ที่ควรแจง้ให้ทราบ 

  ขอ้ 23   ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการจ าหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย ์หรือการเขา้ท า 
สัญญาที่เก่ียวเน่ืองกบัอสังหาริมทรัพย ์เพื่อกองทรัสตเ์ป็นไปอย่างถูกตอ้งและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย  
  (2)  ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ 
เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ก่อนรับเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต ์แลว้แต่กรณี 
 (ข)  การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดจาก 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ พร้อมทั้งจดัให้มีแนวทางการบริหารความเส่ียงดว้ย  ทั้งน้ี  
ความเส่ียงดงักล่าว ให้หมายความรวมถึงความเส่ียงที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหรือก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) เช่น ความเส่ียงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจดัหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยไ์ด ้เป็นตน้ 
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  ขอ้ 24   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามที่ก าหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

  ขอ้ 24/1   ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการในเร่ือง 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดเ้ทา่ที่จ  าเป็นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจ
เป็นไปอย่างคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ 
การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (2)  มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองในกรณีที่ 
ผูร้ับด าเนินการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้
  (3)  ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทรัสต ์ 
ตอ้งมอบหมายให้กบัผูท้ี่สามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูร้ับด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่การมอบหมาย
ระบบและงานตามขอ้ 21(1) (2) (3) (4) และ (9) 

  ขอ้ 25   เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิมตอ้ง
ด าเนินการและให้ความร่วมมือตามที่จ  าเป็น เพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลที่จะเขา้มาปฏิบตัิแทน
ตนเองส าเร็จลุล่วงไป 

  ขอ้ 25/1   ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์น่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสต ์
รายเดิมไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามขอ้ 18 ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่อาจมีการจดัการกองทรัสตอ่ื์น 
ที่มีทรัพยสิ์นหลกัเป็นประเภทเดียวกนัไดต้่อเมื่อไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน 

  ขอ้ 26   ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกับ  
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัการอสังหาริมทรัพย ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการให้ที่ปรึกษาแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองที่พิจารณา 
  (2)  มิให้ทีป่รึกษาผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม  
เขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 27   ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัท างบการเงินของบริษทัให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
ที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี และส่งงบการเงินดงักล่าวต่อส านกังานภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีงบการเงินที่จดัท าตามวรรคหน่ึงตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
โดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 

หมวด 3 
การส้ินสุดของการให้ความเห็นชอบรายช่ือผูม้ีคุณสมบตัิ 

เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบทบงัคบัอ่ืน 
_______________ 

  ขอ้ 28   การให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะส้ินสุดลงเมื่อ 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ต่อส านกังานเป็นหนงัสือถึงความประสงคท์ี่จะยุติ 
การปฏิบตัิงานเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงาน และส านักงานอนุญาตแลว้ 
  (2)  ส านกังานส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรือส่ังพกัการให้ความเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่  
  (3)  กรณีการให้ความเห็นชอบส้ินอายุ และบุคคลดงักล่าวไม่ยื่นค าขอต่ออายุ 
การให้ความเห็นชอบ 

  ขอ้ 29   ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัเกณฑใ์น 
หมวด 2  ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์จง้ต่อส านกังานเป็นหนงัสือ พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแกไ้ข
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่นั้น 

  ขอ้ 30   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ส านกังานอาจส่ังให้ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าวแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที่ส านกังานก าหนด หรืออาจด าเนินการ
ตามขอ้ 31 ก็ได ้

  ขอ้ 31   ในกรณีทีป่รากฏขอ้เทจ็จริงว่าผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 หรือไม่ปฏิบตัิตามค าส่ัง 
ของส านักงานตามขอ้ 30 หรือปฏิบตัิตามค าส่ังแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่ส านกังาน
ก าหนดตามขอ้ 30 ส านักงานอาจด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  ส่ังจ ากดัการประกอบธุรกิจ  
  (2)  ส่ังพกัการให้ความเห็นชอบเป็นระยะเวลาหรือตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
  (3)  ส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ 
  (4)  ก าหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลนั้น 
ในคราวตอ่ไป โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไมเ่กินสิบปี ส าหรับเหตใุนแต่ละกรณี  ทั้งน้ี ส านกังานอาจ 
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาหรือเง่ือนไขที่ก าหนดไปแลว้นั้นได้ หากปรากฏภายหลงัว่ามีกรณี 
ที่บุคคลดงักล่าวเขา้เหตุที่ก าหนดเพิ่มเติม 

หมวด 4 
ปัจจยัที่ใชป้ระกอบการพิจารณาส่ังการของส านักงาน  

_________________ 

  ขอ้ 32   ในการใชดุ้ลพินิจส่ังการตามขอ้ 31 ส านกังานจะน าปัจจยัดงัต่อไปน้ีมาใช้
ประกอบการพิจารณา 
  (1)  พฤติกรรมของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการบริหารจดัการกองทรัสต ์
  (2)  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระท าของผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่มีต่อผูล้งทุน 
  (3)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนเพื่อแกไ้ข เยียวยา 
หรือป้องกนัมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (4)  พฤติกรรมอื่นของผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานหรือ
ขดัขวางการปฏิบตัิงานของส านกังาน 
  (5)  ประวตัิหรือพฤติกรรมในอดตีอ่ืนใดของผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไม่เหมาะสม 
  ในการพิจารณาขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ส านักงานจะ
พิจารณาโดยค านึงถึงพฤติกรรมหรือผลกระทบที่เกิดจากบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ รวมทั้ง 
ความตระหนกัของผูก้ระท าในเร่ืองดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นตน้ ดว้ย 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


