ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สช. /
เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(ฉบับประมวล)
____________________
โดยทีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับมอบหมายจาก
ทรัสตีให้ทาํ หน้าทีดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ตอ้ งเป็ นบุคคลทีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ดังนัน เพือประโยชน์ในการดังกล่าว สํานักงานจึงออกข้อกําหนดเกียวกับ
การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ประกาศนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที มกราคม พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ทีแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์
ในกองทรัสต์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า บุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริ หารงานของบริ ษทั ทังนี ไม่วา่ จะเรี ยกชือใดก็ตาม
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายความว่า บุคคลทีถือหุน้ ของนิติบุคคลใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของนิ ติบุคคลนัน
“ประกาศการดํารงเงินกองทุน” หมายความว่า ประกาศดังต่อไปนี
(1) ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้า



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 20/2563 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 5) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

2
ซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า
(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกียวกับการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื อขายล่วงหน้า
และข้อกําหนดกรณี ทีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้
ยกเลิก
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี
( ) คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
( ) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึงถือหุน้ หรื อ
เป็ นหุน้ ส่ วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทังหมด
( ) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม ( ) หรื อ ( ) แต่ทงนี
ั มิให้รวมถึงกองทุน
สํารองเลียงชีพ
ยกเลิก
ยกเลิก
“บุคคลทีเกียวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
“ทรัพย์สินอืน” หมายความว่า ทรัพย์สินทีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ งไม่ใช่
ทรัพย์สินหลัก ทังนี ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์



ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 20/2563 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 5) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

3
ซึงเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนด
เกียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ ประกาศนี ให้ใช้บงั คับกับเรื องดังต่อไปนี
( ) การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในหมวด
( ) หน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังได้รับความเห็นชอบ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหมวด
(3) การสิ นสุดของการให้ความเห็นชอบรายชือผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และบทบังคับอืน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหมวด
( ) ปัจจัยทีใช้ประกอบการพิจารณาสังการของสํานักงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดไว้ในหมวด
หมวด 1
การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์
_________________
ส่วนที 1
การยืนคําขอความเห็นชอบ
_________________
ข้อ ผูข้ อความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี
( ) ผูท้ ีได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และ
เริ มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว หรื อ
(2) บริ ษทั ทีจัดตังขึนตามกฎหมายไทยทีมิใช่บคุ คลตาม ( )
ข้อ ให้บุคคลตามข้อ ทีประสงค์จะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยนคํ
ื าขอความเห็นชอบ
ต่อสํานักงานตามแบบท้ายประกาศนี และเอกสารหรื อหลักฐานแสดงว่าผูข้ อความเห็นชอบมีคุณสมบัติ
ตามทีกําหนดในส่วนที 2 ของหมวดนี โดยในกรณี ทีเป็ นบุคคลตามข้อ 4(2) ให้ยนเอกสารหลั
ื
กฐาน
ดังต่อไปนีด้วย
( ) สําเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิทีกระทรวงพาณิ ชย์รับรอง
( ) สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์
( ) สําเนาข้อบังคับบริ ษทั ทีกระทรวงพาณิชย์รับรอง

4
( ) งบการเงินประจํางวดปี บัญชีล่าสุดก่อนยืนคําขอ (ถ้ามี) ทีผูส้ อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว หรื องบการเงินของปี ทียืนคําขอจนถึงไตรมาสล่าสุดทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
ทังนี ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ข้อ ในกรณีทีเป็ นการยืนคําขอเพือต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลทีประสงค์
จะต่ออายุดงั กล่าวยืนคําขอตามแบบท้ายประกาศนี พร้อมทังเอกสารหลักฐานทีแสดงว่าผูข้ อต่ออายุ
มีคุณสมบัติตามทีกําหนดในส่ วนที ของหมวดนี โดยให้ยืนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันก่อนวันที
การให้ความเห็นชอบสิ นสุดลง
ข้อ  ให้ผยู้ นคํ
ื าขอความเห็นชอบชําระค่าธรรมเนียมการยืนคําขอความเห็นชอบ
หรื อคําขอเพือต่ออายุการให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี เมือคําขอความเห็นชอบ พร้อมทังเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน ทังนี ตามอัตราที
กําหนดไว้ในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด
ค่าธรรมเนี ยมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืนคําขอต่าง ๆ
ข้อ



ยกเลิก

ข้อ 9 สํานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบภายในหนึ งร้อยวัน
นับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน
ข้อ 10 ในกรณี ทีเป็ นการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากสํานักงานไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาคําขอความเห็นชอบภายในวันสิ นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์รายนันสามารถปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปได้จนกว่าสํานักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 46/2558 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

ยกเลิกโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 46/2558 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 46/2558 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 3) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ส่วนที 2
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
_________________
ข้อ ผูท้ ีจะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแสดงได้วา่ จะ
สามารถรับมอบหมายจากทรัสตีให้ดูแลจัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี
( ) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งที เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูข้ ออนุ ญาตมีฐานะทางการเงิน
ทีอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย ประสบปัญหาทางการเงิน มีขอ้ บกพร่ องหรื อความไม่เหมาะสม
เกียวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุ รกิจ
(2) มีโครงสร้างการถือหุน้ ทีสามารถสะท้อนอํานาจในการควบคุมและส่วนได้เสี ย
ของผูถ้ ือหุ น้ ได้อย่างชัดเจน
( ) แสดงได้วา่ มีหรื อจะมีระบบงานทีมีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานตามรายการทีกําหนดในข้อ
(4) แสดงได้ว่ามีหรื อจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพือรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีผูร้ ับผิดชอบในสายงานเกียวกับการดู แลจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัส ต์และมีบุคลากรอีกไม่น้อยกว่าสองราย ซึงมีความรู ้และประสบการณ์ดา้ นบริ หารจัดการ
ลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์รวมกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี ภายใน
ช่วงระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืนคําขอ
(5) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งทีเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังได้รับความเห็นชอบทีกําหนดตามหมวด ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
น่าเชือถือ
ข้อ ผูท้ ีจะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ทีมิใช่ผทู ้ ีได้รับใบอนุญาต
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตามข้อ ( ) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติม
ดังต่อไปนีด้วย
( ) มีทุนจดทะเบียนซึงชําระแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิบล้านบาท
(2) มีวตั ถุประสงค์ทีจะประกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นธุรกิจหลัก
ทังนี ในกรณี ทีมีการประกอบธุรกิจอืน ต้องแสดงได้วา่ เป็ นธุรกิจทีเกียวเนืองและไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนไม่มีความเสี ยงต่อฐานะ
ของบริ ษทั เว้นแต่สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบ
ในการควบคุมความเสี ยงได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
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( ) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึงในสามของจํานวนกรรมการทังหมดของ
ผูข้ อความเห็นชอบ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีออกใหม่ โดยอนุโลม
(4) บุคคลดังต่อไปนี ของผูข้ อความเห็นชอบต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน
โดยอนุโลม
(ก) กรรมการ
(ข) ผูจ้ ดั การ
(ค) รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย และผูด้ าํ รงตําแหน่งเทียบเท่า
ทีเรี ยกชืออย่างอืน ซึงรับผิดชอบในสายงานเกียวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
( ) ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
ในส่วนทีเกียวกับลักษณะต้องห้ามของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว โดยอนุโลม
ข้อ

การให้ความเห็นชอบผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีกาํ หนดระยะเวลา

คราวละห้าปี
หมวด
หน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังได้รับความเห็นชอบ
________________
ข้อ เพือประโยชน์ในการพิจารณาความในหมวดนี
“อสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า อสังหาริ มทรัพย์ทีกองทรัสต์ได้มาหรื อจะได้มา
ซึงกรรมสิ ทธิหรื อสิ ทธิครอบครองตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในหมวดนี
ข้อ เพือให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามประกาศนี เมือสํานักงานร้องขอ ให้ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ชีแจง ส่งเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้อง ดําเนิ นการหรื อไม่ดาํ เนินการใด ๆ ตามทีร้องขอนัน


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 23/2557 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 2) ลงวันที 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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ข้อ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดํารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดใน
หมวด ตลอดระยะเวลาทีได้รับความเห็นชอบ
ข้อ 18 ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกียวกับการดํารงเงินกองทุน
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมตามประกาศการดํารงเงินกองทุน โดยอนุโลม ทังนี การปฏิบตั ิดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ด้วย
(1) ในกรณี ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีเป็ นบุคคลตามข้อ 4(2) การดํารงเงินกองทุน
ขันต้นตามประกาศการดํารงเงินกองทุน ให้ดาํ รงเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
(2) ให้จดั ส่งรายงานการดํารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการดํารงเงินกองทุน
ตามประกาศการดํารงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสารแนบ) ให้แก่ทรัสตีภายในกําหนดเวลาเดียวกับ
ทีต้องจัดส่ งให้สาํ นักงาน
ให้นาํ หลักเกณฑ์เกียวกับการดําเนินการในกรณีทีผูป้ ระกอบธุรกิจไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนได้และอํานาจสํานักงานตามประกาศการดํารงเงินกองทุนมาใช้บงั คับกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามวรรคหนึง โดยอนุโลม
ข้อ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีตนเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
ได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี
( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด และ
( ) ร้อยละห้าสิ บของหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีทีกองทรัสต์มีการแบ่งชนิ ดของหน่วยทรัสต์
การคํานวณจํานวนหลักทรัพย์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามวรรคหนึง ให้นบั รวม
หน่วยทรัสต์ทีถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
ข้อ เมือมีการขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์
ต้องใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในลักษณะทีเชือว่าเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวม



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สช. 20/2563 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที 5) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ  เพือให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็ นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตังทรัสต์
รวมทังเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ ง
จัดให้มีระบบงานทีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานทีมีประสิ ทธิภาพ และสามารถ
รองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื องดังต่อไปนี
( ) การกําหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ
กองทรัสต์ การตัดสิ นใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และการกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพือให้การจัดการลงทุนตามทีได้รับมอบหมายเป็ นไปด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตังทรัสต์ และเป็ นไป
ตามทีกฎหมายและกฎเกณฑ์กาํ หนด ตลอดจนเพือรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวม
( ) การบริ หารและจัดการความเสี ยงทีเกียวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
ตามทีได้รับมอบหมาย เพือให้สามารถป้ องกันและจัดการความเสี ยงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
( ) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึงรวมถึง
มาตรการหรื อแนวทางดําเนินการเพือรักษาประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวมเมือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึน
( ) การคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ ับมอบหมายในงานทีเกียวข้อง
กับการดําเนิ นการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพือให้มีผทู ้ ีมีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติทีเหมาะสม
กับงานทีจะปฏิบตั ิ
( ) การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รวมทังการตรวจสอบดูแลผูร้ ับมอบหมายในงานทีเกียวกับการจัดการกองทรัสต์เพือให้เป็ นไปตามที
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตังทรัสต์กาํ หนด
( ) การเปิ ดเผยข้อมูลทีครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพือให้เป็ นไปตามทีกําหนดใน
สัญญาก่อตังทรัสต์ และตามหลักเกณฑ์ทีออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
(7) การปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน (back office)
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน
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( ) การติดต่อสื อสารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูล้ งทุน
( ) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับดําเนิ นการในเรื องทีเกียวข้อง
กับการประกอบธุ รกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ /
ข้อ ในการดําเนิ นธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักการดําเนินธุรกิจดังต่อไปนี
( ) ปฏิบตั ิหน้าทีโดยใช้ความรู ้ความสามารถเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื อสัตย์สุจริ ต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม
เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัส ต์โดยรวม รวมทังต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
สัญญาก่อตังทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตังกองทรัสต์ และมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(2) มีเงินทุนทีเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึน
จากการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนือง
(3) เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรื อให้ขอ้ มูลทีมีความสําคัญและเกียวข้องอย่างเพียงพอ
ในการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และ
ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด
(4) ไม่นาํ ข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
เพือตนเอง หรื อทําให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
(5) ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ในกรณี ทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน ต้องดําเนิ นการให้มนใจได้
ั
วา่ ผูล้ งทุนได้รับการปฏิบตั ิ
ทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
(6) ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
และกฎหมายอืนทีเกียวข้องกับการดําเนินการของกองทรัสต์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีกําหนดโดยสมาคมทีเกียวเนืองกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อองค์กรทีเกียวข้องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ทีสํานักงานยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน
สังการ หรื อให้ความร่ วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้อกําหนดดังกล่าว
(7) ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าทีของทรัสตี หรื อสํานักงาน ซึงรวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลทีอาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ หรื อข้อมูลอืน
ทีควรแจ้งให้ทราบ
ข้อ ในการทําธุรกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์เพือกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนีด้วย
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(1) ดําเนินการเพือให้มนใจได้
ั
วา่ การจําหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้าทํา
สัญญาทีเกียวเนืองกับอสังหาริ มทรัพย์ เพือกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
( ) ดําเนิ นการเพือให้ม นใจได้
ั
ว่าการลงทุ นในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดําเนิ นการดังต่อไปนี
(ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์นนั ๆ ก่อนรับเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิมเติมในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวเพือกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
(ข) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน
(การทํา due diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี ยงด้านต่าง ๆ ทีอาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์นนั ๆ พร้อมทังจัดให้มีแนวทางการบริ หารความเสี ยงด้วย ทังนี
ความเสี ยงดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความเสี ยงทีเกียวข้องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี ยงทีอาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้น
ข้อ
สัญญาก่อตังทรัสต์

ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดใน

ข้อ /  ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับดําเนิ นการในเรื อง
ทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้เท่าทีจําเป็ นเพือส่ งเสริ มให้การประกอบธุรกิจ
เป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ทังนี ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) การมอบหมายต้องไม่มีลกั ษณะทีอาจส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพของ
การปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
( ) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนืองในกรณี ที
ผูร้ ับดําเนินการไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
( ) ในกรณีทีมีการมอบหมายงานเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินอืนของกองทรัสต์
ต้องมอบหมายให้กบั ผูท้ ีสามารถดําเนิ นการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
การมอบหมายให้บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับดําเนิ นการตามวรรคหนึง ต้องมิใช่การมอบหมาย
ระบบและงานตามข้อ ( ) ( ) ( ) ( ) และ ( )
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ข้อ 25 เมือมีการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมต้อง
ดําเนินการและให้ความร่ วมมือตามทีจําเป็ น เพือให้การส่ งมอบงานแก่บุคคลทีจะเข้ามาปฏิบตั ิแทน
ตนเองสําเร็ จลุล่วงไป
ข้อ 25/1 ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์เนื องจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายเดิมไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามข้อ 18 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่อาจมีการจัดการกองทรัสต์อืน
ทีมีทรัพย์สินหลักเป็ นประเภทเดียวกันได้ต่อเมือได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
ข้อ ในกรณี ทีมีการแต่งตังทีปรึ กษาเพือให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนําเกียวกับ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) ดําเนินการให้ทีปรึ กษาแจ้งการมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณา
( ) มิให้ทีปรึ กษาผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยในเรื องทีพิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เข้าร่ วมพิจารณาในเรื องนัน
ข้อ ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จดั ทํางบการเงินของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี
ทีกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงานภายในสามเดือน
นับแต่วนั สิ นรอบปี บัญชีงบการเงินทีจัดทําตามวรรคหนึงต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
หมวด
การสิ นสุดของการให้ความเห็นชอบรายชือผูม้ ีคุณสมบัติ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบทบังคับอืน
_______________
ข้อ การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะสิ นสุ ดลงเมือ
( ) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสํานักงานเป็ นหนังสื อถึงความประสงค์ทีจะยุติ
การปฏิบตั ิงานเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน และสํานักงานอนุญาตแล้ว
( ) สํานักงานสังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรื อสังพักการให้ความเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบทีเหลืออยู่
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( ) กรณี การให้ความเห็นชอบสิ นอายุ และบุคคลดังกล่าวไม่ยืนคําขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบ
ข้อ ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีตามหลักเกณฑ์ใน
หมวด ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์แจ้งต่อสํานักงานเป็ นหนังสื อ พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแก้ไข
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีรู ้หรื อควรรู ้ถึงการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีนัน
ข้อ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด สํานักงานอาจสังให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีสํานักงานกําหนด หรื ออาจดําเนินการ
ตามข้อ 1 ก็ได้
ข้อ ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง
ของสํานักงานตามข้อ หรื อปฏิ บตั ิ ตามคําสังแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาทีสํานักงาน
กําหนดตามข้อ สํานักงานอาจดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี
( ) สังจํากัดการประกอบธุรกิจ
( ) สังพักการให้ความเห็นชอบเป็ นระยะเวลาหรื อตามเงือนไขทีกําหนด
( ) สังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
( ) กําหนดระยะเวลาหรื อเงือนไขในการรับพิจารณาคําขอความเห็นชอบของบุคคลนัน
ในคราวต่อไป โดยกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินสิ บปี สําหรับเหตุในแต่ละกรณี ทังนี สํานักงานอาจ
แก้ไขหรื อเปลียนแปลงระยะเวลาหรื อเงือนไขทีกําหนดไปแล้วนันได้ หากปรากฏภายหลังว่ามีกรณี
ทีบุคคลดังกล่าวเข้าเหตุทีกําหนดเพิมเติม
หมวด
ปัจจัยทีใช้ประกอบการพิจารณาสังการของสํานักงาน
_________________
ข้อ ในการใช้ดุลพินิจสังการตามข้อ 1 สํานักงานจะนําปัจจัยดังต่อไปนีมาใช้
ประกอบการพิจารณา
(1) พฤติกรรมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(2) ผลกระทบหรื อความเสี ยหายจากการกระทําของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีมีต่อผูล้ งทุน
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(3) การแก้ไขหรื อการดําเนินการอืนทีเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนเพือแก้ไข เยียวยา
หรื อป้ องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนันซําอีก
(4) พฤติกรรมอืนของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงานหรื อ
ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของสํานักงาน
(5) ประวัติหรื อพฤติกรรมในอดีตอืนใดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีไม่เหมาะสม
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งเกียวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามวรรคหนึง สํานักงานจะ
พิจารณาโดยคํานึงถึงพฤติกรรมหรื อผลกระทบทีเกิดจากบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทัง
ความตระหนักของผูก้ ระทําในเรื องดังกล่าว เช่น จงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นต้น ด้วย
ประกาศ ณ วันที พฤศจิกายน พ.ศ.

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

