
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที่ สร. 26/2555 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อ 
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดั  
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย  
ส านกังาน ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี  
  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “อสังหาริมทรัพย”์  ให้หมายความรวมถึงอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย ์
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่ 
จดัตั้งข้ึนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
  “ทุนช าระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท์ีช่  าระเต็มจ านวนแลว้ 
  “บุคคลที่เก่ียวโยงกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 42/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 42/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่2) ลงวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
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  “การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป” (general mandate)  หมายความว่า   การเพิ่มทุน 
ของกองทรัสตต์ามมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ให้อ านาจผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าหนดหรือเห็นชอบ  
วตัถุประสงคก์ารออกและจดัสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การก าหนดราคา  
วนัและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์เป็นตน้ 
  “ทรัพยสิ์นหลกั”  หมายความว่า   ทรัพยสิ์นหลกัที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้  
ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท์ี่แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูร้ับประโยชน์
ในกองทรัสต ์
  “ทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้
มีสิทธิในฐานะผูร้ับประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น 

“เจา้ของเดิม” หมายความว่า   เจา้ของเดิมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีรายช่ือ 
ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ 
  “ค่าเช่า”  หมายความว่า   ค่าตอบแทนที่ไดร้ับจากการให้เช่า การให้ใชพ้ื้นที่  
หรือการให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่าหรือให้ใชพ้ื้นที่ แลว้แต่กรณี 
  ยกเลิก 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 21/2565  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่17) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน”  หมายความว่า   สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ 
ที่ไดร้ับอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบยีนกบัส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและ 
พฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ี 
  (1)  เป็นขอ้ก าหนดที่ใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์
  (2)  เป็นการก าหนดรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์

ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน 
ในวงจ ากดั ซ่ึงให้เป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ว่าดว้ยรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

  ขอ้ 3   สัญญาก่อตั้งทรสัตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ ให้ประกอบดว้ย
รายการอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายการเก่ียวกบัการก่อตั้งกองทรัสต์ 
  (2)  รายการเก่ียวกบัหน่วยทรัสต ์
  (3)  รายการเก่ียวกบัการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ 
  (4)  รายการเก่ียวกบัการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์
  (5)  รายการเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
  (6)  รายการเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต ์การโอนหน่วยทรัสตแ์ละขอ้จ ากดั 
การโอน และการออกเอกสารแสดงสิทธิ  
  (7)  รายการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรัสต ์ 
  (8)  รายการเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 12/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่5) ลงวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 32/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่15) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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  (9)  รายการเก่ียวกบัการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผูกพนัใด ๆ  
แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ 
  (10)  รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
  (10/1)  รายการเก่ียวกบัการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย ์
  (11)  รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ 
บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
  (11/1)  รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง 
กองทรัสตก์บัทรัสตี 
  (12)  รายการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ 
  (13)  รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
  (14)  รายการเก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (15)  รายการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจดัการกบั
ประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
  (16)  รายการเก่ียวกบัทรัสตี  
  (17)  รายการเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
  (18)  รายการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย  
  (19)  รายการเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
  (20)  รายการเก่ียวกบัการเลิกกองทรัสต ์ 

  ขอ้ 4   รายการเก่ียวกบัการก่อตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญั 
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะของกองทรัสตแ์ละกลไกการบริหาร ซ่ึงมีขอ้ความที่มีนยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ............(ช่ือกองทรัสต)์............เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ที่ก่อตั้งข้ึนดว้ยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ และสมบูรณ์เมื่อผูก่้อตั้งทรัสต ์
โอนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ดว้ยความไวว้างใจให้ทรัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่14) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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 (ข)  กองทรัสตน้ี์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพยสิ์นที่อยู่ในช่ือ 
และอ านาจการจดัการของทรัสตี 
 (ค)  การจดัการกองทรัสต ์จะกระท าโดยทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับ 
มอบหมายจากทรัสตีซ่ึงไดร้ับการแต่งตั้งตามสัญญาน้ี โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ปรากฏในรายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ของทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต ์ในการน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์
มีอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึง 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์และทรัสตีมีอ านาจหนา้ที่และความรับผดิชอบหลกัในการก ากบัดูแล
การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูร้ับมอบหมายรายอื่น (ถา้มี) ให้เป็นไปตามสัญญา 
และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนที่มิใช่ทรัพยสิ์นหลกั การจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวอาจด าเนินการ
โดยทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือบุคคลอ่ืนที่ทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตม์อบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 
 (ง)  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี จะปฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะที่เป็นผูท้ี่มีวิชาชีพซ่ึง
ไดร้ับความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ไดใ้ห้ไวเ้พิ่มเติม
ในเอกสารที่เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุน (ถา้มี)  
  (2)  ช่ือ อายุ ประเภท และวตัถุประสงคข์องกองทรัสต ์ 
  (3)  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูก่้อตั้งทรัสต ์และขอ้ความที่แสดงว่า 
ผูก่้อตั้งทรัสตต์กลงโอนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตด์ว้ยความไวว้างใจให้ทรัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื่อ
ประโยชน์ของผูร้ับประโยชน์ของกองทรัสต ์และเมื่อกองทรัสตม์ีผลสมบูรณ์แลว้ ผูก่้อตั้งทรัสตจ์ะเขา้เป็น
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (4)  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องทรัสตี และขอ้ความที่แสดงว่า ทรัสตตีกลง 
เขา้ถือทรัพยสิ์นที่จะเป็นกองทรัสต ์ซ่ึงผูก่้อตั้งทรัสตโ์อนให้แก่ทรัสตีดว้ยความไวว้างใจใหจ้ดัการ 
ทรัพยสิ์นดงักล่าว เพื่อประโยชน์ของผูร้ับประโยชน์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 
  (5)  ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัการกองทรัสต ์และขอ้ความที่แสดงว่า  
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์กลงเขา้รับดูแลจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตต์ามที่ไดร้บัมอบหมายจากทรัสต ี
โดยมีขอบเขต อ านาจ หนา้ที่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ ตลอดจน 
สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละขอ้ตกลงอ่ืนระหว่างผูจ้ัดการกองทรัสตแ์ละทรัสตี (ถา้มี)  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (6)  คุณสมบตัิหรือลกัษณะของผูร้ับประโยชน์ของกองทรัสต์ ซ่ึงมีขอ้ความที่แสดงว่า  
ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามที่ปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นผูร้ับประโยชน์ของกองทรัสต์น้ี 
  (7)  ทรัพยสิ์นที่จะให้เป็นกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นเร่ิมตน้ทีจ่ะให้เป็นกองทรัสต ์
ตอ้งเป็นเงินที่ผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก 
  (8)  วนัที่จดัตั้งกองทรัสต ์
  ในกรณีกองทรัสตท์ี่จดัตั้งข้ึนเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
มิให้น าความ (1) (ก) และ (7) มาใชบ้งัคบั โดยให้มีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีแทน 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะกองทรัสตแ์ละกลไกการบริหารจดัการ ให้มีขอ้ความ 
ที่มีนยัส าคญัว่า “............(ช่ือกองทรัสต)์......................เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญตัิทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ที่แปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์..(ช่ือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย)์....... โดยกองทรัสตก่์อตั้งข้ึนดว้ยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ และสมบูรณ์เมื่อ 
ผูก่้อตั้งทรัสตก่์อสิทธิในทางทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตีดว้ยการเขา้ท าสัญญาที่มีขอ้ผูกพนัว่าผูก่้อตั้งทรัสต ์
จะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสตไ์ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่แปลงสภาพ  
โดยแลกกบัการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะไดร้บัหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ของกองทรัสต์ 
และเงินสด (ถา้มี)” 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นที่จะให้เป็นกองทรัสต ์ให้มขีอ้ความเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
เร่ิมตน้ที่จะใหเ้ป็นกองทรัสตท์ี่มีนยัส าคญัว่า “ทรัพยสิ์นเร่ิมตน้ของกองทรัสต ์ไดแ้ก่  
สัญญาระหว่างผูก่้อตั้งทรัสตก์บัทรัสตี ซ่ึงผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดก่้อสิทธิในทางทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตี 
โดยการเขา้ผูกพนัว่าจะด าเนินการเพื่อให้กองทรัสตไ์ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่
แปลงสภาพโดยแลกกบัการที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะไดร้ับหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ของ
กองทรัสตแ์ละเงินสด (ถา้มี)” 

  ขอ้ 5   รายการเก่ียวกบัหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญัอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดที่แสดงว่า สิทธิในการไดร้ับประโยชน์จากกองทรัสตใ์ห้แบ่งออกเป็น
หน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรียกว่าหน่วยทรัสต ์โดยหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดให้สิทธิแก่ผูถื้อเท่า ๆ กนั 
ในการเป็นผูร้ับประโยชน์จากกองทรัสต์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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  (2)  ขอ้ก าหนดที่แสดงว่า หน่วยทรัสต์ของกองทรัสตน้ี์ มิไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อในการ 
ขายคืนหรือไถ่ถอน 
  (3)  ลกัษณะการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์(ถา้มี)  
  (4)  จ านวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท์ี่ออกครั้ งแรก  รวมทั้งจ านวนและ 
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท์ี่ออกเพิ่มเติม (ถา้มี) ซ่ึงค านวณตามมูลค่าที่ตราไว ้โดยในกรณีที่ม ี
การแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ให้แสดงแยกเป็นรายชนิดดว้ย 

  ขอ้ 6   รายการเก่ียวกบัการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญั  
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดอ านาจหนา้ที่ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการเพิ่มทุน  
  (2)  เหตใุนการเพิ่มทุน   
  (3)  กระบวนการเพิ่มทุน ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การเพิ่มทุนของกองทรัสตจ์ะกระท าไดต้่อเมื่อไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณ์ 
ในการก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออก 
โดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
 (ข)  ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีมติอนุมตัิให้เพิ่มทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
   1.  การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตบ์างราย ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินกว่าร้อยละสิบของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเพิ่มทุน 
   2.  ในกรณีที่เป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทนุแบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป ให้กระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่แสดงไวอ้ย่างชดัเจนว่าการจดัสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนจะเป็นไป
ตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตัิการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทุน 
ของบริษทัจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพือ่ให้เกิด 
ความชดัเจนในทางปฏิบตั ิ(ถา้ม)ี  รวมทั้งมีขอ้ก าหนดให้การเพิ่มทุนตอ้งกระท าให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีมติอนุมตัิให้เพิม่ทุน 
 (ค)  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพิ่มเติม ไดผ้่าน 
กระบวนการตามขอ้ 11 และหากเป็นการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ 
บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งผ่านการด าเนินการตามขอ้ 19 ดว้ย 
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 (ง)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดร้ับอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ให้เสนอขาย 
หน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม ่
  ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสตร์ะบุแผนการเพิ่มทุนไวเ้ป็นการล่วงหนา้อย่างชดัเจนแลว้ 
สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะก าหนดให้การเพิ่มทุนสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ผ่านกระบวนการตามวรรคหน่ึง 
(3) (ข) ก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีที่แผนการเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแผนการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาแลว้เสร็จของการเพิ่มทุน 
ตามแผนการเพิ่มทุนนั้น ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยม์ีมติอนุมตัิแผนการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

  ขอ้ 7   รายการเก่ียวกบัการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์ใหม้ีขอ้ก าหนดที่แสดง 
สาระส าคญัอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดอ านาจหนา้ที่ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการลดทุนช าระแลว้  
  (2)  เหตใุนการลดทุนช าระแลว้ ซ่ึงมีไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นการลดทุนช าระแลว้ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
 (ข)  กองทรัสตม์ีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลงัการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือสิทธิการเชา่อสังหาริมทรพัย ์หรือการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้ม)ี  ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏ
ขอ้เท็จจริงดว้ยว่ากองทรัสตไ์ม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่แลว้ 
 (ค)  กองทรัสตม์ีการเพิ่มทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติม แต่ปรากฏ
เหตุขดัขอ้งในภายหลงัท าให้ไม่สามารถไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 (ง)  กองทรัสตม์ีรายการค่าใชจ้่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตตุอ้งน าไปใช้ 
ในการค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ของกองทรัสต์ตามขอ้ 21 
 (จ)  กรณีอ่ืนใดที่ผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีมติให้ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตไ์ด ้  
  (3)  กระบวนการลดทุนช าระแลว้ ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ์ะกระท าไดต้่อเมื่อไม่ขดัหรือแยง้กบั 
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
 (ข)  ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีมติอนุมตัิให้ลดทุนช าระแลว้ 
 (ค)  ด าเนินการลดทุนช าระแลว้ดว้ยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสตใ์ห้ต ่าลงเท่านั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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 (ง)  เฉล่ียเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์โดยค านวณมูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่ใชใ้นการลดทุนช าระแลว้จากมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี เงินที่เฉล่ียคืนตอ้ง 
มิไดม้าจากเงินก าไรของกองทรัสต์ 
  ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสตม์ีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนเก่ียวกบัการลดทุนช าระแลว้ตาม 
วรรคหน่ึง (2) (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะมีขอ้ก าหนดให้กระบวนการลดทุนช าระแลว้
ส าหรับเหตุดงักล่าวสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดร้ับมติทีป่ระชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง 
(3)(ข) ก็ได ้

  ขอ้ 8   รายการเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญัอย่างน้อย 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตม์ิไดก่้อให้เกิดนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทน 
ระหว่างผูถื้อหน่วยทรัสตก์บัทรัสตี และมิไดก่้อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ลกัษณะอ่ืน ๆ ระหว่างผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยกนั  
  (2)  การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตม์ิไดท้ าให้บุคคลดงักล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพยสิ์น 
ของกองทรัสตไ์ม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีให้แก่ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือเจา้หน้ีของกองทรัสต ์ 
โดยทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และเจา้หน้ีของกองทรัสตจ์ะบงัคบัช าระหน้ีไดจ้ากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์
เท่านั้น  
  (3)  ผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีสิทธิเรียกให้กองทรัสตช์ าระประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกิน 
ไปกว่าเงินก าไรหลงัหักค่าส ารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกให้คืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าจ านวนทุนของ
กองทรัสตท์ี่ปรับปรุงดว้ยส่วนเกินหรือส่วนต ่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของ 
หน่วยทรัสต ์สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด  
ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยทรัสตช์นิดนั้น ๆ ดว้ย 
  (4)  ไม่ว่าในกรณีใด มิใหต้ีความสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ปในทางที่ก่อให้เกิดผลขดัหรือ 
แยง้กบัขอ้ก าหนดตาม (1) (2) และ (3)  

  ขอ้ 9   รายการเก่ียวกบัการจดัท าทะเบยีนหน่วยทรัสต ์การโอนหน่วยทรัสตแ์ละขอ้จ ากดั
การโอน และการออกเอกสารแสดงสิทธิ ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 



10 

 

  (1)  ทรัสตีมีหน้าที่จดัให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต ์โดยจะก าหนดให้ทรัสตีเป็นผูด้  าเนินการ
จัดท าทะเบียนหน่วยทรัสตเ์อง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนตามขอบเขตที่ก าหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็น 
ผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยก็์ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีที่ 
ทรัสตีเป็นผูจ้ดัท าทะเบียนหน่วยทรัสตเ์อง ต้องมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าให้ทรัสตีปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็น 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
  (2)  ทะเบียนหน่วยทรัสตใ์ห้สันนิษฐานไวก่้อนว่าถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอ่ืน 
รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ หากได้กระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพันหรือตามกฎหมายแลว้ ให้ถือว่าทรัสตี  
ไดด้ าเนินการตามอ านาจหน้าที่แลว้ 
  (3)  ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยม์ีสิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  (4)  ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ะท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เพื่อให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถใชอ้า้งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบุคคลอ่ืนได ้ 
ทั้งน้ี ในสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์ห้แสดงตวัอย่างหลกัฐานแสดงสิทธิดว้ย หรือเป็นการจดัท าหลกัฐานอ่ืนตาม
ระบบศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 10   รายการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  นโยบายลงทุนและประเภททรัพยสิ์นหลกัที่กองทรัสตจ์ะลงทุน  รวมทั้ง
ขอ้จ ากดัการลงทุน (ถา้มี) ซ่ึงมีสาระส าคญัตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ  
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 (ข)  วิธีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ในกรณีของ 
ทรัพยสิ์นหลกั ให้มีขอ้ก าหนดตามขอ้ 11 
 (ค)  วิธีการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ในกรณีของ 
ทรัพยสิ์นหลกั ให้มีขอ้ก าหนดตามขอ้ 12 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 16/2562  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่10) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที ่16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ในกรณีที่จะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านบริษทัอ่ืนหรือ 
ผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์  
ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัน้ี 

(ก)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของบริษทัหรือทรัสต์อ่ืนที่กองทรัสตส์ามารถ
ลงทุนโดยทางออ้มได ้และกลไกการก ากบัดูแลที่จะท าให้ผูจ้ดัการกองทรัสตส์ามารถดูแลและควบคุมให้
บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น รวมถึงทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสต ์
โดยทางออ้มดงักล่าว ด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท์ี่
มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

(ข)  ขอ้ก าหนดที่แสดงว่าการลงทุนโดยทางออ้มนั้นตอ้งผ่านกระบวนการอนุมตัิ
ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 

(ค)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น  
รวมถึงทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มดงักล่าว ตาม (ก) ไม่ว่าในรูปแบบใด 
สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือ 
ทรัสตอ่ื์นดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน และก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการให้กูย้ืมเงินตามหลกัเกณฑใ์น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจาก
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งระบุนโยบายดงักล่าวและประเภททรพัยสิ์นที่จะลงทุนให้ชดัเจน  
และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 

  ขอ้ 11   วิธีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดง
สาระส าคญัอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั 
แต่ละครั้ง 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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 (ก)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ขอ้มูลและสัญญาต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) เช่น ขอ้มูลดา้นการเงินและกฎหมาย เป็นตน้ เพื่อประกอบ 
การตดัสินใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูลที่ถูกตอ้ง โดยในกรณีที่เจา้ของ ผูใ้ห้เช่า หรือผูโ้อนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรพัยเ์ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจดัให้มีทีป่รึกษา 
ทางการเงิน ให้ความเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
 (ข)  ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกัอย่างนอ้ยตามขอ้ก าหนดในขอ้ 18 
 (ค)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะ 
ที่เป็นการเช่าช่วง จะจดัให้มีมาตรการป้องกนัความเส่ียงหรือการเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจาก
การผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสัญญาเช่า  
  (2)  การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพิ่มเติม ต้องมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.  เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 
   2.  เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ีที่สุดของกองทรัสต ์
   3.  สมเหตุสมผลและใชร้าคาที่เป็นธรรม 
   4.  ค่าใชจ้่ายในการเขา้ท าธุรกรรมที่เรียกเก็บจากกองทรัสต ์(ถา้มี) อยู่ในอตัราที่
เป็นธรรมและเหมาะสม 
   5.  ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เขา้ท าธุรกรรมนั้น 
 (ข)  ในดา้นระบบในการอนุมตัิ ตอ้งผ่านการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   1.  ไดร้ับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้  
   2.  ในกรณีที่เป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตข้ึ์นไป ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการ
กองทรัสตด์ว้ย 
   3.  ในกรณีที่เป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ตอ้งไดร้ับมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   การค านวณมูลค่าของทรัพยสิ์นหลกัตามวรรคหน่ึง จะค านวณตามมูลค่า 
การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ท าให้กองทรัสตพ์ร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึง
ทรัพยสิ์นที่เก่ียวเน่ืองกบัโครงการนั้นดว้ย 
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 (ค)  กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งก าหนดหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีดงัต่อไปน้ี 
   1.  หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการจดัให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือ
หนงัสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็นของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมที่เป็นไปตาม (ก)  
พร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบที่ชดัเจน   
   2.  หนา้ที่ของทรัสตีในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อให้ความเห็น 
เก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นว่าเป็นไปสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่  

  ขอ้ 12   วิธีการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดง
สาระส าคญัอย่างน้อยว่า ในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก่อนการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกั  
อย่างนอ้ยตามข้อก าหนดในขอ้ 18   
  (2)  การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีสาระส าคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (ก)  การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามขอ้ 11(2) (ก) มี
ระบบในการอนุมตัติามขอ้ 11(2) (ข) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรสัตีหรือการขอมตทิี่
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 11(2) (ค) โดยอนุโลม   
 (ข)  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที่เขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี นอกจากจะตอ้ง 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน (ก) แลว้ จะตอ้งเป็นกรณีที่เป็นเหตจุ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
   1.  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัก่อนครบหน่ึงปีนบัแต่วนัที่กองทรัสตไ์ดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นหลกันั้น  
   2.  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัที่กองทรัสตไ์ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ ให้แก่ 
เจา้ของเดิม 

  ขอ้ 13   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจาก 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่มีสาระส าคญัดังต่อไปน้ี 
  (1)  ประเภทของทรัพยสิ์นอ่ืนที่กองทรัสตจ์ะลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 14 และขอ้ 15 
  (2)  อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น 
ประกาศเก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทัว่ไปที่ออกตามมาตรา 117 และ 
มาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
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  (3)  ขอ้ก าหนดว่า ในกรณีที่ลูกหน้ีตามตราสารที่กองทรัสตล์งทุนผิดนดัช าระหน้ี หรือมี 
พฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองเดียวกนั 
ที่ก าหนดไวส้ าหรับกองทุนรวมทัว่ไปที่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
  (4)  ขอ้ก าหนดอ่ืนใดที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตาม (1) (2) และ (3) 

  ขอ้ 14   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจาก 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งระบุนโยบายดงักล่าวและประเภททรัพยสิ์นที่จะลงทุนให้ชดัเจน  
โดยอยูใ่นขอบเขตประเภททรพัยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
  (2)  ตัว๋เงินคลงั 
  (3)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท้ี่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน 
เป็นผูอ้อก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้ ้าประกันตน้เงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
  (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยู่อาศยั 
  (5)  บตัรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มีลกัษณะของ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
  (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินที่ธนาคาร บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
เป็นผูอ้อก ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั หรือผูค้ ้าประกนั โดยไม่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
  (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก  ทั้งน้ี 
ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 
ของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่เป็นสมาชิกสามญัของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่เป็นสมาชิกของ World Federation of  Exchanges 
(WFE) 
 (ข)  กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและ 
ชนิดเดียวกบัทรพัยสิ์นที่กองทรัสตส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด้ และ 
 (ค)  กองทุนรวมต่างประเทศนั้นจดัตั้งข้ึนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ่ื์น  
ทั้งน้ี เฉพาะที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
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  (9)  ตราสารของ Real Estate Investment Trust ที่จดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ  
ไม่ว่ากองทรัสตน์ั้นจะจดัตั้งในรูปบริษทั กองทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  Real Estate Investment Trust นั้นจดัตั้งข้ึนส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป  
และอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานที่ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่เป็น
สมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   
 (ข)  มีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หุ้นสามญัของบริษทั 
ที่มีรายช่ืออยู่ในหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุ้นสามญัของบริษทัที่มีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงไดก้บั 
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 (ค)  มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท์ี่เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซ้ือคืนโดยผูอ้อกตราสาร 
  (10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะกรณีที่ท าสัญญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั 
ความเส่ียงของกองทรัสต ์
  การรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนั แลว้แต่กรณี ตามวรรคหน่ึง (6) ตอ้งเป็น 
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน หรือค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนอยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

  ขอ้ 15   สัญญาก่อตั้งทรัสตอ์าจก าหนดให้กองทรัสตล์งทุนในหุ้นของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
เช่าทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตไ์ด ้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สัญญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอา้งอิงกบัผลประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 
และ 
  (2)  เป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตัิการด าเนินงาน 
บางประการของนิติบุคคล (golden share) ตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบุคคลนั้น ไม่เกินหน่ึงหุ้น   

  ขอ้ 16   รายการเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และขอ้ก าหนดเพิ่มเตมิที่แสดงว่า ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดูแลรักษา 
ทรัพยสิ์นหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได ้ซ่ึงรวมถึงการจดัให้มีการประกันภยัที่เพียงพอ  
ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั้นดว้ย  
  การประกนัภยัที่เพียงพอตามวรรคหน่ึง อย่างนอ้ยตอ้งครอบคลุมถึงการประกนัวินาศภยั 
ที่อาจเกิดข้ึนกบัอสังหาริมทรัพย ์และการประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจไดร้ับความเสียหาย 
จากอสังหาริมทรัพยห์รือจากการด าเนินการในอสังหาริมทรัพย ์ 
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  ขอ้ 17   รายการการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์ ตอ้งมีขอ้ก าหนดอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดที่แสดงว่า กองทรัสตส์ามารถกูย้ืมเงินไดห้รือไม่ ดว้ยวิธีการใด เช่น  
การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญาที่มีลกัษณะเป็นการกูย้ืม เป็นต้น   
ทั้งน้ี ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการกูย้ืมเงินต้องมีขอ้ก าหนดหน้าที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี
เพิ่มเติมดว้ย 
 (ก)  การเปิดเผยจ านวนเงินกูย้ืม และเงินกนัส ารองเพื่อช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินหรือ
ตามที่มภีาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสือช้ีชวน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต ์
 (ข)  การก าหนดวงเงินกันส ารองตาม (ก) ที่เหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนเงินกูย้ืม 
หรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินและระยะเวลาการช าระหน้ี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทุนที่ยงัไม่เกิดข้ึน (unrealized loss) จากการประเมินค่า 
หรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ 
 (ค)  การก าหนดให้กองทรัสตอ์าจน าวงเงินกนัส ารองของรอบระยะเวลาบญัชีใด 
ที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกนัเงินส ารอง ไปรวมเพื่อการกันส ารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 
  (1/1)  ในกรณีที่ก าหนดให้กองทรัสตส์ามารถกูย้ืมเงินได ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดที่แสดงว่า
การกูย้ืมเงินของกองทรัสตไ์ม่ว่าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  มีขอ้ตกลงและเงื่อนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุ้นกูท้ี่ให้ไถ่ถอน 
หุ้นกูเ้มื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
 (ข)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง เวน้แต่เป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะที่ครบถว้นดงัน้ี 
   1.  ให้สิทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือให้สิทธิ
กองทรัสตใ์นการเรียกให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) 
   2.  ก าหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัรา 
ที่ผนัแปรตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 
   3.  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่อา้งอิง 
กบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
 (ค)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 59/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่7) ลงวนัที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ในกรณีที่ก าหนดให้กองทรัสตส์ามารถกูย้ืมเงินได ้ตอ้งระบุสัดส่วนการกูย้ืมเงินซ่ึง
ตอ้งเป็นไปตามอตัราที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์

  ขอ้ 17/1   ในกรณีที่กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านบริษทั 
ที่กองทรัสตถื์อหุ้น หรือผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั
ของกองทรัสต ์ หากบริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น รวมถึงทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของ
กองทรัสตโ์ดยทางออ้มดงักล่าว จะมีการกูย้ืมเงินไม่ว่าดว้ยวิธีการใด  สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งระบุ
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในรายการการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์น 
ของกองทรัสตท์ี่แสดงว่า การกูย้ืมเงินจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัที่ก าหนดในขอ้ 17 โดยอนุโลม  เวน้แต่ใน
กรณีของสัดส่วนการกูย้ืมเงินตามขอ้ 17(2) จะก าหนดให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก็์ได้ 

  ขอ้ 18   รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่กองทรัสตล์งทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงมีสาระส าคญั 
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางตรง ตอ้งแสดง 
สาระส าคญัตามขอ้ 18/1 
  (2)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้มผ่านการ 
ถือหุ้นในบริษทัหรือผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั 
ของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัตามขอ้ 18/2 
  (3)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 14 ตอ้งแสดงสาระส าคญัตามขอ้ 18/3 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 18/1   การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางตรงตอ้งมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลที่ผูจ้ดัการกองทรัสตพ์ิจารณาว่า 
มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้สะท้อนมูลค่าที่แทจ้ริงไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ 
และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นบุคคลที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
 (ข)  กรณีอสังหาริมทรัพยท์ี่ลงทุนอยู่ในต่างประเทศ  ผูป้ระเมนิมูลค่าทรัพยสิ์น 
อาจเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศอนัเป็นที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพยก์ าหนดให้สามารถท าหนา้ที่ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ได ้ ทั้งน้ี ในกรณี 
ที่ไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักล่าว ผูท้ี่ท าหนา้ที่ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
   ก1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   2.  เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นที่เป็นสากล 
   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm) 
  (2)  การประเมินมูลค่าตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนัติดต่อกนั 
เกินสองครั้ ง 
  (3)  ในกรณีดงัน้ี จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบ 
เอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน 
 (ก)  เมื่อกองทรัสตจ์ะไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยจะประเมินล่วงหนา้
เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี 
 (ข)  เมื่อครบก าหนดสองปีนบัแต่วนัที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั้ งล่าสุด 
 (ค)  เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อ 
การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนอย่างมีนยัส าคญั 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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 (ง)  เมื่อทรัสตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรัสตร์้องขอ 
  (4)  มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัที่มีการประเมินมูลค่า 
เต็มรูปแบบครั้ งล่าสุด 
  (ก5)  กรณีอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสต์ 
ที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์อย่างนอ้ยตอ้งมีการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และวิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 
  สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งก าหนดรอบการประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมิน
มูลค่าของกองทรัสต์ไว้อย่างชัดเจน  ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นกองทรัสต์ที่แปลงมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์อาจก าหนดให้มีการประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าต่อเน่ืองกบัรอบ
การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก็์ได ้

  ขอ้ 18/2   การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม 
ผ่านการถือหุ้นในบริษทัหรือผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ทั้งในชั้นของกองทรัสตแ์ละ
ในชั้นของบริษทัที่ออกหุ้นดงัน้ี 

(ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์จะประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 18/1 โดยตอ้งค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของกองทรัสต ์ภาระภาษีของบริษทัที่กองทรัสต ์
เป็นผูถื้อหุ้น และปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย ์

       ในกรณีที่การลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุ้นในบริษทัเป็นทอด ๆ 
การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบริษทัในทุกชั้นดว้ย 

(ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัที่ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย ์ให้ประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18/1 โดยอนุโลม 

(2)  จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น 
และบริษทัที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ (ถา้มี) ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 38/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่16) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่13) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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(ก)  ใชมู้ลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
ของทรัพยสิ์นใด ให้ใชมู้ลค่าที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

(3)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาที่ถือเป็นการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยโ์ดยทางออ้ม จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑใ์น (2) 

(4)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทุน 
ในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์จะจดัให้มีการประเมิน
มูลค่าตามหลกัเกณฑใ์น (1) (2) และ (3) โดยอนุโลม 

  ขอ้ 18/3   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนตามขอ้ 14  
ตอ้งก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18/2(2) 

ขอ้ 18/4   รายการเก่ียวกบัการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์
ที่กองทรัสตล์งทุนให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่กองทรัสตเ์ขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพย ์
และด าเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน์ั้นครั้ งต่อ ๆ ไปอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง 
ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ทรัสตีและ
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์กลงกนัได้ 

(2)  ในการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ตอ้งจดัให้มีการบนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยอ์ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริงให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่เร่ิมตรวจตรา 

(3)  ในกรณีที่ทรัสตีตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) แลว้พบว่าอสังหาริมทรัพย์
ช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญัตอ้งแจง้ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตท์ราบภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ 
พบเหตดุงักล่าว 

(4)  เมื่อผูจ้ดัการกองทรัสตต์รวจตราสภาพอสังหาริมทรพัยต์าม (1) แลว้เสร็จ ให้ส่ง
ส าเนาบนัทึกตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ทรัสตภีายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าบนัทึกแลว้เสร็จ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่14) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
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(5)  เมื่อผูจ้ดัการกองทรัสตต์รวจพบหรือไดร้ับแจง้จากทรัสตวี่าอสังหาริมทรัพยช์ ารุด 
บกพร่องอย่างมีนยัส าคญั  ตอ้งด าเนินการให้มีการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพที่จะใช ้
หาผลประโยชน์ไดโ้ดยเร็ว 

  ขอ้ 19   รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ
บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมที่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 11(2) (ก) 
  (2)  ในดา้นระบบในการอนุมตัิ ตอ้งผ่านการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ไดร้ับความเห็นชอบจากทรัสตีว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 
 (ข)  ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าหน่ึงลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตข้ึ์นไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ตอ้งไดร้ับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 (ค)  ในกรณีที่เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไป หรือเกินร้อยละสาม 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ตอ้งไดร้ับมติของที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง 
 ในกรณีที่ธุรกรรมตามวรรคหน่ึงเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั 
การค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่าการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงการ 
ที่ท าให้โครงการนั้นๆ พร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นที่เก่ียวเน่ืองกบัโครงการนั้นดว้ย 
  (3)  กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตหีรือการขอมติทีป่ระชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 11(2) (ค) โดยอนุโลม และในกรณีที่เป็นการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์หนงัสือ
เชิญประชุมตอ้งมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ดว้ย 
  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบในการอนุมตัิตามวรรคหน่ึง (2) และกระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรือการขอมติที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (3) จะก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรับ  
การท าธุรกรรมระหว่างกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ที่ไดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ย่างชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนก็ได ้
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  19/1   รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมที่เป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง 
กองทรัสตก์บัทรัสตี ตอ้งมีสาระส าคญัที่ไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญตัิทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตามประกาศที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งบทบญัญตัิดงักล่าว 

  ขอ้ 20   รายการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรสัต์
มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อส านกังาน ก.ล.ต.ตลาดหลกัทรัพย ์
และผูถื้อหน่วยทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงการจดัส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสตใ์ห้แก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

ขอ้ 21   รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่า
ร้อยละเกา้สิบของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายในเกา้สิบวนันบัแต่ 
วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี 

      ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการ 
เงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี 
                                 (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ 
ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
                     (ข)  การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์
ตามวงเงินที่ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
รายงานประจ าปี หรือที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
                     (ค)  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดที่ให้สิทธิในการไดร้ับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 26/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่14) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
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(2)  ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
จะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสตใ์ห้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทาง 
ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   
  (3)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งไม่กูย้ืมเงินเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์
  (4)  ในกรณีที่กองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ในกรณีที่กองทรัสตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตามวรรคหน่ึง (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และเปิดเผยให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบในการประชุม 
สามญัประจ าปี 

  ขอ้ 22   รายการเก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วิธีการขอมต ิตอ้งก าหนดให้ขอมติดว้ยวิธีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ท่านั้น 
  (2)  เหตใุนการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งระบุเหตุอย่างนอ้ยตามที่ 
ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี และตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัให้มีการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงตอ้งจดัให้มีข้ึนภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี
ของกองทรัสต ์
 (ข)  การประชุมวิสามญัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   1.  เมื่อผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรให้เรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต ์
   2.  เมื่อผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เขา้ช่ือกันท าหนังสือขอให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์รียกประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอ้ย่างชดัเจนในหนงัสือนั้น   
   การประชุมวิสามญัตามวรรคหน่ึง 2. ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จดัให้มีการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่ไดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่8) ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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  (3)  การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์ั้นต ่าดงัน้ี 
 (ก)  จดัท าหนงัสือนดัประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพจิารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการ
กองทรัสตใ์นเร่ืองดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้รวมถึงความเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดร้ับจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
 (ข)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหน่วยทรัสตล่์วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ตามระยะเวลาดงัน้ี 
   1.  สิบส่ีวนั ในกรณีที่เป็นการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมีวาระที่ตอ้งไดม้ติ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยทรัสตข์องผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
   2.  เจ็ดวนั ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1. 
 (ค)  ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอย่างน้อย 
หน่ึงฉบบัไม่นอ้ยกว่าสามวนัก่อนวนัประชุม 
  (4)  องคป์ระชุม ตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (ก)  ก าหนดให้ผูถื้อหน่วยทรัสตม์าประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ 
ไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด และตอ้งมีหน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 (ข)  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตค์รั้ งใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ 
ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้น 
(ก)  หากว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยทรัสตร์้องขอตาม (2) (ข) 2.  
ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป  หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตร์้องขอตาม (2) (ข) 2. ให้นดัประชุมใหม ่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อ
หน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม โดยในการประชุมครั้ งหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ 
องคป์ระชุม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่8) ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่8) ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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  (4/1)  การด าเนินการประชุม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้น 
หนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสามของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาประชุม 
 (ข)  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แลว้ ผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งม ี
หน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด  
จะขอให้ที่ประชุมพจิารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ 
 (ค)  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือ
พิจารณาเร่ืองที่ผูถื้อหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือน 
การพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครั้ งต่อไป และให้ผูจ้ดัการกองทรัสตส่์ง
หนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า
สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  (5)  วิธีการนับคะแนนเสียง ตอ้งก าหนดให้ผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีคะแนนเสียง หน่ึงเสียงต่อ
หน่ึงหน่วยทรัสตท์ี่ตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเร่ืองที่พิจารณา 
  (6)  มติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งก าหนดอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ในกรณีทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 (ข)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   1.  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบ
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์
   2.  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตท์ี่มิไดร้ะบุไว ้
เป็นการล่วงหนา้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
   3.  การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่8) ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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   4.  การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์ซ่ึงมีขนาดรายการตั้งแต่ยี่สิบลา้นบาท หรือเกินกว่าร้อยละสามของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า 
   5.  การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
   6.  การเปล่ียนแปลงทรัสต ี
   7.  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองที่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต์
อย่างมีนยัส าคญั 
   8.  การเลิกกองทรัสต ์
  (7)  ขอ้ความที่แสดงว่า มติของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่จะเป็นผลให้กองทรัสตห์รือ 
การจดัการกองทรัสตม์ีลกัษณะที่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี หรือหลกัเกณฑอ่ื์น 
ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญตัิทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน พ.ศ. 2550  ให้ถือว่ามตินั้นไม่มีผลบงัคบั 
  (8)  กรณีที่มปีระกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรสัต์ 
ไวเ้ป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองนั้น 

  ขอ้ 23   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด รายการเก่ียวกบั
การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมทีใ่ห้ผลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การขอมติในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกชนิด เช่น  
การเลิกกองทรัสต ์เป็นตน้ ตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดเกินก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดว้ย 
  (2)  การขอมติในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดหน่ึงชนิดใด เช่น 
การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดเพิ่มเติม เป็นตน้ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ขอมติเฉพาะจากผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดนั้น 

  ขอ้ 24   รายการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจดัการกบั
ประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ถือหน่วยทรัสต์ 
เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการ

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่6) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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ออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และก าหนดให้ประโยชน์
ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
รายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์ 
  (2)  จ ากดัสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
 (ก)  ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่ถือหน่วยทรัสตเ์กินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
 (ข)  ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองที่ขอมติ 

  ขอ้ 25   รายการเก่ียวกบัทรัสตี ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่แสดงสาระส าคญัอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบของทรัสตีที่แสดงสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ก าหนดให้ทรัสตีปฏิบตัหินา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต  
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมาย 
ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัที่ไดใ้ห้ไวเ้พิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และตอ้งไม่มี
ขอ้จ ากดัความรับผิดของทรัสตีในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 
 (ข)  ก าหนดให้ทรัสตีมีหนา้ที่ติดตามดูแลให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูร้ับมอบหมาย 
งานรายอ่ืนตาม (ช) (ถา้มี) ปฏิบตัิหนา้ที่ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 (ค)  ก าหนดให้ทรัสตีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และให้ความเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองที่ขอให้ที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตล์งมติว่า เป็นกรณีที่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งหรือไม่ 
 (ง)  ก าหนดให้ทรัสตีมีหนา้ที่บงัคบัช าระหน้ีหรือดูแลให้มีการบงัคบัช าระหน้ี
เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาระหว่างกองทรัสตก์บับุคคลอ่ืน 
 (จ)  ก าหนดให้ทรัสตีเขา้จดัการกองทรัสตใ์นกรณีที่ไม่มีผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
หรือมีเหตุที่ท าให้ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได้  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็น 
ผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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 (ฉ)  ก าหนดให้ทรัสตีมีสิทธิ หนา้ที่ และความรับผิดชอบอื่นตามที่ก าหนดไวใ้น 
ประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (ช)  ในกรณีที่ทรัสตีประสงคจ์ะจดัการกองทรัสตใ์นส่วนที่เก่ียวกบัการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นอ่ืนที่มิใช่ทรัพยสิ์นหลกัดว้ยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ป็นผูร้ับด าเนินการ ให้ระบุเร่ืองดงักล่าวไวใ้ห้ชดัเจน โดยตอ้งไม่มีสาระส าคญัที่ขดัหรือแยง้
กบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็น 
ผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (ซ)  ก าหนดให้ทรัสตีตอ้งจดัให้มีกลไกในการติดตามดูแลวา่เจา้ของเดิมใชเ้งิน 
ที่ไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทรัสตเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และหากพบว่าเจา้ของเดิมมีการใชเ้งินไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคด์งักล่าว ตอ้งรายงานโดยไม่ชกัชา้ให้ส านกังาน ก.ล.ต. และกรมสรรพากรทราบ  ทั้งน้ี 
เฉพาะกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนที่จะไดร้ับการสนับสนุนทางภาษีและค่าธรรมเนียมจาก
ภาครัฐ 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เง่ือนไขและวิธีการเปล่ียนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การเปล่ียนแปลงทรัสตี เมื่อมีเหตดุงัน้ี 
   1.  เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. 2550   
   2.  เมื่อทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสต ี
 (ข)  ก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงทรัสตีในกรณีที่ปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 21/2565  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่17) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 22/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 26   รายการเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่แสดงสาระส าคญั
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การแต่งตั้งและค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
  (2)  ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตท์ี่ไดร้ับมอบหมายจากทรัสตีในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การดูแลจดัการกองทรัสตใ์นส่วนที่เป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง 
การลงทุน การกูย้ืมเงินและก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์การเขา้ท าสัญญา และการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเท่าที่สัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดร้ะบุไว ้ 
 (ข)  หนา้ที่การจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลตาม 
มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้มูลอ่ืน
ตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (ค)  ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะให้บุคคลอ่ืนรับด าเนินการในงาน 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ตอ้งระบุเร่ืองดงักล่าวพร้อมทั้งระบุหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการ
คดัเลือกผูร้ับด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการ 
ของผูร้ับด าเนินการไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระที่ขดัหรือแยง้กบัประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวิธีการในการให้
ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 
 (ง)  การติดตามดูแลว่าเจา้ของเดิมไดใ้ชเ้งินที่ไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นให้แก่ 
กองทรัสตเ์ป็นไปตามวตัถุประสงค์การใชเ้งินที่ไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน  
และหากพบว่าเจา้ของเดิมมีการใชเ้งินไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ตอ้งรายงานโดยไม่ชักชา้ให้
ส านักงาน ก.ล.ต. และกรมสรรพากรทราบ  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนที่จะไดร้ับ 
การสนบัสนุนทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ 
  (3)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้
ผูกพนัที่ไดใ้ห้ไวเ้พิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิดของผูจ้ดัการ
กองทรัสตใ์นกรณีที่ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 21/2565  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่17) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  (4)  การเปล่ียนแปลงผูจ้ัดการกองทรัสต์ ซ่ึงตอ้งก าหนดรายการและสาระอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เหตใุนการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดไวอ้ย่างนอ้ยดงัน้ี  
   1.  ผูจ้ดัการกองทรัสตล์าออก  
   2.  ผูจ้ดัการกองทรัสตถู์กถอดถอนจากการท าหนา้ที่ เมื่อปรากฏว่าผูจ้ดัการ 
กองทรัสตม์ิไดจ้ดัการกองทรัสตต์ามหนา้ที่ที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือประกาศที่ก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสต์  
   3.  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการ 
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
   4.  ส านกังาน ก.ล.ต. ส่ังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
หรือส่ังพกัการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกินกว่าเกา้สิบวนั  ทั้งน้ี ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการ  
ให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
   5.  ผูจ้ดัการกองทรัสตส้ิ์นสภาพนิติบุคคล 
 (ข)  วิธีการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ ตอ้งก าหนดให้ทรัสตีขอมติ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม (ก)  
และแต่งตั้งบุคคลที่ผูถื้อหน่วยทรัสตม์ีมติเห็นชอบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้ับมต ิ  
ทั้งน้ี  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ตามวิธีการดงักล่าว ให้ทรัสตี
ด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรสัตร์ายใหมไ่ดเ้องโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ดทีี่สุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวมตามระยะเวลาที่จ  าเป็นและสมควร 
 (ค)  หนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิม ตอ้งก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
รายเดิมมีหนา้ที่ด าเนินการตามที่จ  าเป็นเพื่อให้ทรัสต ีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ แลว้แต่กรณี  
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของส่ิงที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ดว้ย 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 22/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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  (5)  ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ให้ระบวุ่าทรัสตี
จะจดัการกองทรัสตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัย ั้ง หรือจ ากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจดัการ
กองทรัสตแ์ทนในระหว่างน้ีได ้
  (6)  ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตส์ามารถเบิกจ่ายทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้การเบิกจ่ายดงักล่าวกระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่เป็นการเบิกจ่ายจากบญัชี
เพื่อการด าเนินงานประจ าวนั (petty cash) ภายใตว้งเงินที่ไดร้บัการอนุมตัิจากทรัสตี และก าหนดให้
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาที่สมควร 
  (7)  ขอ้ก าหนดอ่ืนเพื่อรองรับอ านาจหนา้ที่ของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในประกาศน้ี และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
  (8)   ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการออกหุ้นกู ้ตอ้งก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีหนา้ที่
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสตส์ามารถปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศ
เก่ียวกบัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีที่ออกใหม่ของกองทรัสตด์ว้ย 
  (9)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก 
การดูแลจดัการกองทรัสตข์องผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดแก่ตนเอง 
อนัเน่ืองมาจากการที่ผูจ้ดัการกองทรัสต์กระท าผิดหน้าที่ของตนตามนัยมาตรา 33/1 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยผูจ้ดัการกองทรสัตจ์ะน าทรพัยสิ์นของกองทรัสตม์าช าระ
ค่าปรับหรือชดใชค่้าเสียหายดงักล่าวไม่ได้ 
 (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายอ่ืนใดที่เกิดแก่
กองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการที่ผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ที่ของตนไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ  
โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตม์าช าระค่าปรับหรือชดใชค่้าเสียหายดงักล่าวไม่ได ้
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่4) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 52/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่9) ลงวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 27   รายการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย ตอ้งระบุขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใชจ้่าย จากกองทรัสตห์รือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
อย่างชดัเจน  ทั้งน้ี ค่าใชจ้่ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ได ้ต้องเป็นค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็น 
และสมควรซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการบริหารจดัการกองทรัสตโ์ดยตรง 

  ขอ้ 28   รายการเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งไม่ขดัหรือแยง้กับเจตนารมณ์ในการ 
ก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าส่ังที่ออก 
โดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองที่กระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งไดร้ับมติของผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 22(6)  เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมตามค าส่ังของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550   

  ขอ้ 29   รายการเก่ียวกบัการเลิกกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยที่แสดงว่า 
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต ์ 
  (1)  เมื่อจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงเหลือนอ้ยกว่าสามสิบห้าราย  
  (2)  เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกั และผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่าห้าร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัที่จ  าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั
ดงักล่าว  

  ขอ้ 30   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป  

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


