
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สร. 26/2555 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อ 
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  
ส านกังาน ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี  
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “อสังหาริมทรัพย”์  ใหห้มายความรวมถึงอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
อสังหาริมทรัพย ์
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ 
จดัตั้งขึ้นตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
  “ทุนช าระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท่ี์ช าระเตม็จ านวนแลว้ 
  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 42/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 42/2556  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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  “การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป” (general mandate)  หมายความวา่   การเพิ่มทุน 
ของกองทรัสตต์ามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ใหอ้ านาจผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าหนดหรือเห็นชอบ 
วตัถุประสงคก์ารออกและจดัสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การก าหนดราคา  
วนัและเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์เป็นตน้ 
  “ทรัพยสิ์นหลกั”  หมายความว่า   ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์
ในกองทรัสต ์
  “ทรัสตอ่ื์น”  หมายความวา่   ทรัสตท่ี์ก่อตั้งขึ้นโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัสตท่ี์ก่อตั้งขึ้นโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความวา่   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้
มีสิทธิในฐานะผูรั้บประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น 

“เจา้ของเดิม” หมายความวา่   เจา้ของเดิมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 
  “ค่าเช่า”  หมายความวา่   ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการใหเ้ช่า การใหใ้ชพ้ื้นท่ี  
หรือการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใหเ้ช่าหรือใหใ้ชพ้ื้นท่ี แลว้แต่กรณี 
  ยกเลิก 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 21/2565  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและ 
พฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ี 
  (1)  เป็นขอ้ก าหนดท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
  (2)  เป็นการก าหนดรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์

ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน 
ในวงจ ากดั ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
วา่ดว้ยรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

  ขอ้ 3   สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ใหป้ระกอบดว้ย
รายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายการเก่ียวกบัการก่อตั้งกองทรัสต ์
  (2)  รายการเก่ียวกบัหน่วยทรัสต ์
  (3)  รายการเก่ียวกบัการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์
  (4)  รายการเก่ียวกบัการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์
  (5)  รายการเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
  (6)  รายการเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต ์การโอนหน่วยทรัสตแ์ละขอ้จ ากดั 
การโอน และการออกเอกสารแสดงสิทธิ  
  (7)  รายการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรัสต ์ 
  (8)  รายการเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 12/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 32/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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  (9)  รายการเก่ียวกบัการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผกูพนัใด ๆ  
แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ 
  (10)  รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น  
  (10/1)  รายการเก่ียวกบัการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์
  (11)  รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
  (11/1)  รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่ง 
กองทรัสตก์บัทรัสตี 
  (12)  รายการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ 
  (13)  รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
  (14)  รายการเก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (15)  รายการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจดัการกบั
ประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
  (16)  รายการเก่ียวกบัทรัสตี  
  (17)  รายการเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
  (18)  รายการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย  
  (19)  รายการเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
  (20)  รายการเก่ียวกบัการเลิกกองทรัสต ์ 

  ขอ้ 4   รายการเก่ียวกบัการก่อตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะของกองทรัสตแ์ละกลไกการบริหาร ซ่ึงมีขอ้ความท่ีมีนยัส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ............(ช่ือกองทรัสต)์............เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ท่ีก่อตั้งขึ้นดว้ยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ และสมบูรณ์เม่ือผูก่้อตั้งทรัสต ์
โอนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 26/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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 (ข)  กองทรัสตน้ี์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นช่ือ 
และอ านาจการจดัการของทรัสตี 
 (ค)  การจดัการกองทรัสต ์จะกระท าโดยทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ 
มอบหมายจากทรัสตีซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามสัญญาน้ี โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ตามท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต ์ในการน้ี ผูจ้ดัการกองทรัสต์
มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึง 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์และทรัสตีมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการก ากบัดูแล
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูรั้บมอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) ให้เป็นไปตามสัญญา 
และตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายการ
ลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลกั การจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวอาจด าเนินการ
โดยทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือบุคคลอ่ืนท่ีทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตม์อบหมาย โดยจะเป็นไปตามท่ี
ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 
 (ง)  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี จะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะท่ีเป็นผูท่ี้มีวิชาชีพซ่ึง
ไดรั้บความไวว้างใจ ดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติม
ในเอกสารท่ีเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุน (ถา้มี)  
  (2)  ช่ือ อาย ุประเภท และวตัถุประสงคข์องกองทรัสต ์ 
  (3)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูก่้อตั้งทรัสต ์และขอ้ความท่ีแสดงวา่ 
ผูก่้อตั้งทรัสตต์กลงโอนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตด์ว้ยความไวว้างใจใหท้รัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื่อ
ประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสต ์และเม่ือกองทรัสตมี์ผลสมบูรณ์แลว้ ผูก่้อตั้งทรัสตจ์ะเขา้เป็น
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (4)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องทรัสตี และขอ้ความท่ีแสดงวา่ ทรัสตีตกลง 
เขา้ถือทรัพยสิ์นท่ีจะเป็นกองทรัสต ์ซ่ึงผูก่้อตั้งทรัสตโ์อนใหแ้ก่ทรัสตีดว้ยความไวว้างใจใหจ้ดัการ 
ทรัพยสิ์นดงักล่าว เพื่อประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ 
  (5)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัการกองทรัสต ์และขอ้ความท่ีแสดงวา่  
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์กลงเขา้รับดูแลจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตต์ามท่ีไดรั้บมอบหมายจากทรัสตี 
โดยมีขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ ตลอดจน 
สัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละขอ้ตกลงอ่ืนระหวา่งผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี (ถา้มี)  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (6)  คุณสมบติัหรือลกัษณะของผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสต ์ซ่ึงมีขอ้ความท่ีแสดงวา่  
ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสตน้ี์ 
  (7)  ทรัพยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นเร่ิมตน้ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสต ์
ตอ้งเป็นเงินท่ีผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก 
  (8)  วนัท่ีจดัตั้งกองทรัสต ์
  ในกรณีกองทรัสตท่ี์จดัตั้งขึ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
มิใหน้ าความ (1) (ก) และ (7) มาใชบ้งัคบั โดยใหมี้ขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ีแทน 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะกองทรัสตแ์ละกลไกการบริหารจดัการ ใหมี้ขอ้ความ 
ท่ีมีนยัส าคญัวา่ “............(ช่ือกองทรัสต)์......................เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ท่ีแปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์..(ช่ือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย)์....... โดยกองทรัสตก่์อตั้งขึ้นดว้ยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ และสมบูรณ์เม่ือ 
ผูก่้อตั้งทรัสตก่์อสิทธิในทางทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตีดว้ยการเขา้ท าสัญญาท่ีมีขอ้ผกูพนัว่าผูก่้อตั้งทรัสต ์
จะด าเนินการเพื่อใหก้องทรัสตไ์ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ  
โดยแลกกบัการท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะไดรั้บหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของกองทรัสต์ 
และเงินสด (ถา้มี)” 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสต ์ให้มีขอ้ความเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
เร่ิมตน้ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสตท่ี์มีนยัส าคญัวา่ “ทรัพยสิ์นเร่ิมตน้ของกองทรัสต ์ไดแ้ก่  
สัญญาระหวา่งผูก่้อตั้งทรัสตก์บัทรัสตี ซ่ึงผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดก่้อสิทธิในทางทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตี 
โดยการเขา้ผกูพนัวา่จะด าเนินการเพื่อใหก้องทรัสตไ์ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์
แปลงสภาพโดยแลกกบัการท่ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะไดรั้บหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของ
กองทรัสตแ์ละเงินสด (ถา้มี)” 

  ขอ้ 5   รายการเก่ียวกบัหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ สิทธิในการไดรั้บประโยชน์จากกองทรัสตใ์ห้แบ่งออกเป็น
หน่วย หน่วยละเท่า ๆ กนั เรียกวา่หน่วยทรัสต ์โดยหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อเท่า ๆ กนั 
ในการเป็นผูรั้บประโยชน์จากกองทรัสต์ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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  (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน้ี์ มิไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อในการ 
ขายคืนหรือไถ่ถอน 
  (3)  ลกัษณะการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์(ถา้มี)  
  (4)  จ านวนและมูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท่ี์ออกคร้ังแรก  รวมทั้งจ านวนและ 
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท่ี์ออกเพิ่มเติม (ถา้มี) ซ่ึงค านวณตามมูลค่าท่ีตราไว ้โดยในกรณีท่ีมี 
การแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ใหแ้สดงแยกเป็นรายชนิดดว้ย 

  ขอ้ 6   รายการเก่ียวกบัการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั  
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการเพิ่มทุน  
  (2)  เหตุในการเพิ่มทุน   
  (3)  กระบวนการเพิ่มทุน ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การเพิ่มทุนของกองทรัสตจ์ะกระท าไดต้่อเม่ือไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณ์ 
ในการก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออก 
โดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
 (ข)  ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติอนุมติัให้เพิ่มทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
   1.  การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตบ์างราย ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเพิ่มทุน 
   2.  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุนแบบ 
มอบอ านาจทัว่ไป ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่การจดัสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนจะเป็นไป
ตามอตัราและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทุน 
ของบริษทัจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดในรายละเอียดเพื่อใหเ้กิด 
ความชดัเจนในทางปฏิบติั (ถา้มี)  รวมทั้งมีขอ้ก าหนดใหก้ารเพิ่มทุนตอ้งกระท าให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงปี 
นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุน 
 (ค)  ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัเพิ่มเติม ไดผ้า่น 
กระบวนการตามขอ้ 11 และหากเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ 
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งผา่นการด าเนินการตามขอ้ 19 ดว้ย 
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 (ง)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขาย 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 
  ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตร์ะบุแผนการเพิ่มทุนไวเ้ป็นการล่วงหนา้อยา่งชดัเจนแลว้ 
สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะก าหนดใหก้ารเพิ่มทุนสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ผา่นกระบวนการตามวรรคหน่ึง 
(3) (ข) ก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีแผนการเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของแผนการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมเก่ียวกบัระยะเวลาแลว้เสร็จของการเพิ่มทุน 
ตามแผนการเพิ่มทุนนั้น ซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยมี์มติอนุมติัแผนการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

  ขอ้ 7   รายการเก่ียวกบัการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์ใหมี้ขอ้ก าหนดท่ีแสดง 
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการลดทุนช าระแลว้  
  (2)  เหตุในการลดทุนช าระแลว้ ซ่ึงมีไดเ้ฉพาะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นการลดทุนช าระแลว้ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (ข)  กองทรัสตมี์สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือการตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี)  ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงดว้ยวา่กองทรัสตไ์ม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ 
 (ค)  กองทรัสตมี์การเพิ่มทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พิ่มเติม แต่ปรากฏ
เหตุขดัขอ้งในภายหลงัท าให้ไม่สามารถไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
 (ง)  กองทรัสตมี์รายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุตอ้งน าไปใช้ 
ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของกองทรัสตต์ามขอ้ 21 
 (จ)  กรณีอ่ืนใดท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติให้ลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตไ์ด ้  
  (3)  กระบวนการลดทุนช าระแลว้ ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตจ์ะกระท าไดต้่อเม่ือไม่ขดัหรือแยง้กบั 
เจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ี
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
 (ข)  ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติอนุมติัใหล้ดทุนช าระแลว้ 
 (ค)  ด าเนินการลดทุนช าระแลว้ดว้ยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสตใ์หต้ ่าลงเท่านั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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 (ง)  เฉล่ียเงินให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์โดยค านวณมูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์ใชใ้นการลดทุนช าระแลว้จากมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี เงินท่ีเฉล่ียคืนตอ้ง 
มิไดม้าจากเงินก าไรของกองทรัสต์ 
  ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตมี์ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการลดทุนช าระแลว้ตาม 
วรรคหน่ึง (2) (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะมีขอ้ก าหนดใหก้ระบวนการลดทุนช าระแลว้
ส าหรับเหตุดงักล่าวสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง 
(3)(ข) ก็ได ้

  ขอ้ 8   รายการเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญัอยา่งนอ้ย 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตมิ์ไดก่้อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทน 
ระหวา่งผูถื้อหน่วยทรัสตก์บัทรัสตี และมิไดก่้อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรือ 
ลกัษณะอ่ืน ๆ ระหวา่งผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยกนั  
  (2)  การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตมิ์ไดท้ าใหบุ้คคลดงักล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพยสิ์น 
ของกองทรัสตไ์ม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีให้แก่ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือเจา้หน้ีของกองทรัสต ์ 
โดยทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และเจา้หน้ีของกองทรัสตจ์ะบงัคบัช าระหน้ีไดจ้ากทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์
เท่านั้น  
  (3)  ผูถื้อหน่วยทรัสตมี์สิทธิเรียกใหก้องทรัสตช์ าระประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกิน 
ไปกวา่เงินก าไรหลงัหกัค่าส ารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกใหค้ืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่จ านวนทุนของ
กองทรัสตท่ี์ปรับปรุงดว้ยส่วนเกินหรือส่วนต ่ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของ 
หน่วยทรัสต ์สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิด  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยทรัสตช์นิดนั้น ๆ ดว้ย 
  (4)  ไม่วา่ในกรณีใด มิใหตี้ความสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลขดัหรือ 
แยง้กบัขอ้ก าหนดตาม (1) (2) และ (3)  

  ขอ้ 9   รายการเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต ์การโอนหน่วยทรัสตแ์ละขอ้จ ากดั
การโอน และการออกเอกสารแสดงสิทธิ ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (1)  ทรัสตีมีหนา้ท่ีจดัให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต ์โดยจะก าหนดให้ทรัสตีเป็นผูด้  าเนินการ
จดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนตามขอบเขตท่ีก าหนดไว  ้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็น 
ผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยก์็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 
ทรัสตีเป็นผูจ้ดัท าทะเบียนหน่วยทรัสตเ์อง ตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าให้ทรัสตีปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้บริการเป็น  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
  (2)  ทะเบียนหน่วยทรัสตใ์หส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 
รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีปรากฏรายช่ืออยู่ในสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยทรัสต์ หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ให้ถือว่าทรัสตี  
ไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
  (3)  ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยมี์สิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ในกรณีท่ีการถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (4)  ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ะท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถใชอ้า้งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบุคคลอ่ืนได ้ 
ทั้งน้ี ในสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์หแ้สดงตวัอยา่งหลกัฐานแสดงสิทธิดว้ย หรือเป็นการจดัท าหลกัฐานอ่ืนตาม
ระบบศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 10   รายการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  นโยบายลงทุนและประเภททรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน  รวมทั้ง
ขอ้จ ากดัการลงทุน (ถา้มี) ซ่ึงมีสาระส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (ข)  วิธีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ในกรณีของ 
ทรัพยสิ์นหลกั ใหมี้ขอ้ก าหนดตามขอ้ 11 
 (ค)  วิธีการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ในกรณีของ 
ทรัพยสิ์นหลกั ใหมี้ขอ้ก าหนดตามขอ้ 12 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 16/2562  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  (2)  ในกรณีท่ีจะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นบริษทัอ่ืนหรือ 
ผา่นการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ 
ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัน้ี 

(ก)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของบริษทัหรือทรัสต์อ่ืนท่ีกองทรัสตส์ามารถ
ลงทุนโดยทางออ้มได ้และกลไกการก ากบัดูแลท่ีจะท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสตส์ามารถดูแลและควบคุมให้
บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น รวมถึงทรัสตอ่ื์นท่ีก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนของกองทรัสต ์
โดยทางออ้มดงักล่าว ด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์
มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

(ข)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่การลงทุนโดยทางออ้มนั้นตอ้งผา่นกระบวนการอนุมติั
ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 

(ค)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น  
รวมถึงทรัสตอ่ื์นท่ีก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มดงักล่าว ตาม (ก) ไม่วา่ในรูปแบบใด 
สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือ 
ทรัสตอ่ื์นดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการใหกู้ย้มืเงินตามหลกัเกณฑใ์น
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจาก
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งระบุนโยบายดงักล่าวและประเภททรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนใหช้ดัเจน  
และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 

  ขอ้ 11   วิธีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั 
แต่ละคร้ัง 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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 (ก)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ขอ้มูลและสัญญาต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) เช่น ขอ้มูลดา้นการเงินและกฎหมาย เป็นตน้ เพื่อประกอบ 
การตดัสินใจลงทุนและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โดยในกรณีท่ีเจา้ของ ผูใ้ห้เช่า หรือผูโ้อนสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต์จะจดัใหมี้ท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย 
 (ข)  ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกัอยา่งนอ้ยตามขอ้ก าหนดในขอ้ 18 
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะ 
ท่ีเป็นการเช่าช่วง จะจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความเส่ียงหรือการเยยีวยาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การผิดสัญญาเช่า หรือการไม่สามารถบงัคบัตามสิทธิในสัญญาเช่า  
  (2)  การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัเพิ่มเติม ตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (ก)  ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.  เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ 
   3.  สมเหตุสมผลและใชร้าคาท่ีเป็นธรรม 
   4.  ค่าใชจ่้ายในการเขา้ท าธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์(ถา้มี) อยูใ่นอตัราท่ี
เป็นธรรมและเหมาะสม 
   5.  ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรม ไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เขา้ท าธุรกรรมนั้น 
 (ข)  ในดา้นระบบในการอนุมติั ตอ้งผา่นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
   1.  ไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  
   2.  ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสิบของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตข์ึ้นไป ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการ
กองทรัสตด์ว้ย 
   3.  ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบของ
มูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
   การค านวณมูลค่าของทรัพยสิ์นหลกัตามวรรคหน่ึง จะค านวณตามมูลค่า 
การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงการท่ีท าให้กองทรัสตพ์ร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึง
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนั้นดว้ย 
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 (ค)  กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งก าหนดหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีดงัต่อไปน้ี 
   1.  หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการจดัให้เอกสารขอความเห็นชอบหรือ
หนงัสือเชิญประชุม แลว้แต่กรณี แสดงความเห็นของตนเก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมท่ีเป็นไปตาม (ก)  
พร้อมทั้งเหตุผลและขอ้มูลประกอบท่ีชดัเจน   
   2.  หนา้ท่ีของทรัสตีในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อใหค้วามเห็น 
เก่ียวกบัลกัษณะของธุรกรรมในประเด็นวา่เป็นไปสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่  

  ขอ้ 12   วิธีการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัและอุปกรณ์ (ถา้มี) ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยวา่ ในการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก่อนการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหลกั  
อยา่งนอ้ยตามขอ้ก าหนดในขอ้ 18   
  (2)  การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีสาระส าคญัเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (ก)  การจ าหน่ายไปจะกระท าโดยเปิดเผย และมีสาระของรายการตามขอ้ 11(2) (ก) มี
ระบบในการอนุมติัตามขอ้ 11(2) (ข) และมีกระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ี
ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 11(2) (ค) โดยอนุโลม   
 (ข)  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี นอกจากจะตอ้ง 
เป็นไปตามขอ้ก าหนดใน (ก) แลว้ จะตอ้งเป็นกรณีท่ีเป็นเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บอนุมติั 
จากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
   1.  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัก่อนครบหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีกองทรัสตไ์ดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นหลกันั้น  
   2.  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตไ์ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ ใหแ้ก่ 
เจา้ของเดิม 

  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจาก 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประเภทของทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 14 และขอ้ 15 
  (2)  อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
ประกาศเก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 และ 
มาตรา 126(4) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
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  (3)  ขอ้ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีลูกหน้ีตามตราสารท่ีกองทรัสตล์งทุนผิดนดัช าระหน้ี หรือมี 
พฤติการณ์วา่จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองเดียวกนั 
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับกองทุนรวมทัว่ไปท่ีออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 
  (4)  ขอ้ก าหนดอ่ืนใดท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตาม (1) (2) และ (3) 

  ขอ้ 14   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจาก 
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งระบุนโยบายดงักล่าวและประเภททรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนให้ชดัเจน  
โดยอยูใ่นขอบเขตประเภททรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
  (2)  ตัว๋เงินคลงั 
  (3)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
เป็นผูอ้อก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้  ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
  (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
  (5)  บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก โดยไม่มีลกัษณะของ 
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง 
  (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนั โดยไม่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
  (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก  ทั้งน้ี 
ในกรณีท่ีเป็นหน่วยลงทุนของต่างประเทศ ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 
ของหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ
International Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federation of  Exchanges 
(WFE) 
 (ข)  กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและ 
ชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้และ 
 (ค)  กองทุนรวมต่างประเทศนั้นจดัตั้งขึ้นเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ่ื์น  
ทั้งน้ี เฉพาะท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
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  (9)  ตราสารของ Real Estate Investment Trust ท่ีจดัตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ  
ไม่วา่กองทรัสตน์ั้นจะจดัตั้งในรูปบริษทั กองทรัสต ์หรือรูปแบบอ่ืนใด  ทั้งน้ี ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  Real Estate Investment Trust นั้นจดัตั้งขึ้นส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป  
และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็น
สมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   
 (ข)  มีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หุน้สามญัของบริษทั 
ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นหมวดพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World 
Federation of Exchanges (WFE) หรือหุน้สามญัของบริษทัท่ีมีลกัษณะธุรกิจเทียบเคียงไดก้บั 
หมวดพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 (ค)  มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchanges (WFE) หรือมีการรับซ้ือคืนโดยผูอ้อกตราสาร 
  (10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะกรณีท่ีท าสัญญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั 
ความเส่ียงของกองทรัสต ์
  การรับรอง รับอาวลั หรือค ้าประกนั แลว้แต่กรณี ตามวรรคหน่ึง (6) ตอ้งเป็น 
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน หรือค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

  ขอ้ 15   สัญญาก่อตั้งทรัสตอ์าจก าหนดใหก้องทรัสตล์งทุนในหุน้ของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู ้
เช่าทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตไ์ด ้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สัญญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอา้งอิงกบัผลประกอบการของทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ 
และ 
  (2)  เป็นการลงทุนในหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมติัการด าเนินงาน 
บางประการของนิติบุคคล (golden share) ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบุคคลนั้น ไม่เกินหน่ึงหุน้   

  ขอ้ 16   รายการเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีแสดงวา่ ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะดูแลรักษา 
ทรัพยสิ์นหลกัให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการจดัหารายได ้ซ่ึงรวมถึงการจดัให้มีการประกนัภยัท่ีเพียงพอ  
ตลอดระยะเวลาท่ีกองทรัสต์ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกันั้นดว้ย  
  การประกนัภยัท่ีเพียงพอตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมถึงการประกนัวินาศภยั 
ท่ีอาจเกิดขึ้นกบัอสังหาริมทรัพย ์และการประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหาย 
จากอสังหาริมทรัพยห์รือจากการด าเนินการในอสังหาริมทรัพย ์ 
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  ขอ้ 17   รายการการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์ ตอ้งมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ กองทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินไดห้รือไม่ ดว้ยวิธีการใด เช่น  
การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้มื เป็นตน้   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกูย้มืเงินตอ้งมีขอ้ก าหนดหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี
เพิ่มเติมดว้ย 
 (ก)  การเปิดเผยจ านวนเงินกูย้มื และเงินกนัส ารองเพื่อช าระหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินหรือ
ตามท่ีมีภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสือช้ีชวน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต ์
 (ข)  การก าหนดวงเงินกนัส ารองตาม (ก) ท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนเงินกูย้มื 
หรือภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินและระยะเวลาการช าระหน้ี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสถานะเงินสดท่ีเกิดจากการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) จากการประเมินค่า 
หรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ 
 (ค)  การก าหนดใหก้องทรัสตอ์าจน าวงเงินกนัส ารองของรอบระยะเวลาบญัชีใด 
ท่ีมีสภาพคล่องไม่เพียงพอท่ีจะกนัเงินส ารอง ไปรวมเพื่อการกนัส ารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 
  (1/1)  ในกรณีท่ีก าหนดใหก้องทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินได ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่
การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่ดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอน 
หุน้กูเ้ม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
 (ข)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
   1.  ใหสิ้ทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิ
กองทรัสตใ์นการเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) 
   2.  ก าหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัรา 
ท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
   3.  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอา้งอิง 
กบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
 (ค)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 59/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ในกรณีท่ีก าหนดใหก้องทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินได ้ตอ้งระบุสัดส่วนการกูย้มืเงินซ่ึง
ตอ้งเป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 17/1   ในกรณีท่ีกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นบริษทั 
ท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ หรือผา่นการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั
ของกองทรัสต ์ หากบริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น รวมถึงทรัสตอ่ื์นท่ีก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนของ
กองทรัสตโ์ดยทางออ้มดงักล่าว จะมีการกูย้มืเงินไม่วา่ดว้ยวิธีการใด  สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งระบุ
ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในรายการการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์น 
ของกองทรัสตท่ี์แสดงวา่ การกูย้มืเงินจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดในขอ้ 17 โดยอนุโลม  เวน้แต่ใน
กรณีของสัดส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 17(2) จะก าหนดใหพ้ิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได ้

  ขอ้ 18   รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางตรง ตอ้งแสดง 
สาระส าคญัตามขอ้ 18/1 
  (2)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้มผา่นการ 
ถือหุน้ในบริษทัหรือผา่นการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั 
ของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัตามขอ้ 18/2 
  (3)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามขอ้ 14 ตอ้งแสดงสาระส าคญัตามขอ้ 18/3 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 18/1   การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางตรงตอ้งมี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตพ์ิจารณาวา่ 
มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้สะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ 
และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบ 
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
 (ข)  กรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
อาจเป็นบุคคลท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของ
อสังหาริมทรัพยก์ าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ได ้ ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักล่าว ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
   ก1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงานเป็น
ท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   2.  เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 
   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm) 
  (2)  การประเมินมูลค่าตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนัติดต่อกนั 
เกินสองคร้ัง 
  (3)  ในกรณีดงัน้ี จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบ 
เอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน 
 (ก)  เม่ือกองทรัสตจ์ะไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น โดยจะประเมินล่วงหนา้
เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี 
 (ข)  เม่ือครบก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด 
 (ค)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อ 
การดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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 (ง)  เม่ือทรัสตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรัสตร้์องขอ 
  (4)  มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่า 
เตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด 
  (ก5)  กรณีอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสต ์
ท่ีมีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์อยา่งนอ้ยตอ้งมีการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และวิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 
  สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งก าหนดรอบการประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมิน
มูลค่าของกองทรัสต์ไวอ้ย่างชัดเจน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นกองทรัสต์ท่ีแปลงมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์อาจก าหนดใหมี้การประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าต่อเน่ืองกบัรอบ
การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์็ได ้

  ขอ้ 18/2   การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม 
ผา่นการถือหุ้นในบริษทัหรือผา่นการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ทั้งในชั้นของกองทรัสตแ์ละ
ในชั้นของบริษทัท่ีออกหุน้ดงัน้ี 

(ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์จะประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 18/1 โดยตอ้งค านึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ของกองทรัสต ์ภาระภาษีของบริษทัท่ีกองทรัสต ์
เป็นผูถื้อหุ้น และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย  ์

       ในกรณีท่ีการลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุน้ในบริษทัเป็นทอด ๆ 
การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบริษทัในทุกชั้นดว้ย 

(ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย ์ใหป้ระเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18/1 โดยอนุโลม 

(2)  จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น 
และบริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ (ถา้มี) ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 38/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 20/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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(ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรม 
ของทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

(3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาท่ีถือเป็นการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยโ์ดยทางออ้ม จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑใ์น (2) 

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

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

ขอ้ 18/4   รายการเก่ียวกบัการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัใหมี้การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีกองทรัสตล์งทุนใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีกองทรัสตเ์ขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพย ์
และด าเนินการใหมี้การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน์ั้นคร้ังต่อ ๆ ไปอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกท่ีน่าเช่ือถือตามท่ีทรัสตีและ
ผูจ้ดัการกองทรัสตต์กลงกนัได ้

(2)  ในการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ตอ้งจดัใหมี้การบนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริงใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมตรวจตรา 

(3)  ในกรณีท่ีทรัสตีตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) แลว้พบวา่อสังหาริมทรัพย์
ช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตท์ราบภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ี 
พบเหตุดงักล่าว 

(4)  เม่ือผูจ้ดัการกองทรัสตต์รวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) แลว้เสร็จ ใหส่้ง
ส าเนาบนัทึกตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยใ์หแ้ก่ทรัสตีภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท าบนัทึกแลว้เสร็จ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 26/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
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(5)  เม่ือผูจ้ดัการกองทรัสตต์รวจพบหรือไดรั้บแจง้จากทรัสตีวา่อสังหาริมทรัพยช์ ารุด 
บกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั  ตอ้งด าเนินการใหมี้การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยน์ั้นใหอ้ยู่ในสภาพท่ีจะใช ้
หาผลประโยชน์ไดโ้ดยเร็ว 

  ขอ้ 19   รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 11(2) (ก) 
  (2)  ในดา้นระบบในการอนุมติั ตอ้งผา่นการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
 (ข)  ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หน่ึงลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตข์ึ้นไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 (ค)  ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละสาม 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียง 
 ในกรณีท่ีธุรกรรมตามวรรคหน่ึงเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั 
การค านวณมูลค่าจะค านวณตามมูลค่าการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงการ 
ท่ีท าใหโ้ครงการนั้นๆ พร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนั้นดว้ย 
  (3)  กระบวนการขอความเห็นชอบจากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 11(2) (ค) โดยอนุโลม และในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์หนงัสือ
เชิญประชุมตอ้งมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ดว้ย 
  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัระบบในการอนุมติัตามวรรคหน่ึง (2) และกระบวนการขอความเห็นชอบ
จากทรัสตีหรือการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (3) จะก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรับ 
การท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ท่ีไดแ้สดงขอ้มูลไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนก็ได ้
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  19/1   รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมท่ีเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง 
กองทรัสตก์บัทรัสตี ตอ้งมีสาระส าคญัท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตามประกาศท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งบทบญัญติัดงักล่าว 

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

ขอ้ 21   รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่
ร้อยละเกา้สิบของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายในเกา้สิบวนันบัแต่ 
วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี 

      ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงก าไรสุทธิท่ีหกัดว้ยรายการ 
เงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี 
                                 (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์
ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
                     (ข)  การช าระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์
ตามวงเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
รายงานประจ าปี หรือท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
                     (ค)  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดท่ีใหสิ้ทธิในการไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 26/2564  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) 
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(2)  ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
จะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสตใ์หเ้หมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทาง 
ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   
  (3)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งไม่กูย้มืเงินเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสต ์
  (4)  ในกรณีท่ีกองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์ 
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ในกรณีท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตามวรรคหน่ึง (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบในการประชุม 
สามญัประจ าปี 

  ขอ้ 22   รายการเก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วิธีการขอมติ ตอ้งก าหนดใหข้อมติดว้ยวิธีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ท่านั้น 
  (2)  เหตุในการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งระบุเหตุอยา่งนอ้ยตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี และตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงตอ้งจดัใหมี้ขึ้นภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี
ของกองทรัสต ์
 (ข)  การประชุมวิสามญัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   1.  เม่ือผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ห็นสมควรใหเ้รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต ์
   2.  เม่ือผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์รียกประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือนั้น   
   การประชุมวิสามญัตามวรรคหน่ึง 2. ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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  (3)  การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์ั้นต ่าดงัน้ี 
 (ก)  จดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการ
กองทรัสตใ์นเร่ืองดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ใหร้วมถึงความเห็นเก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
 (ข)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหน่วยทรัสตล์่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ตามระยะเวลาดงัน้ี 
   1.  สิบส่ีวนั ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมีวาระท่ีตอ้งไดม้ติ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนหน่วยทรัสตข์องผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
   2.  เจ็ดวนั ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1. 
 (ค)  ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 
หน่ึงฉบบัไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุม 
  (4)  องคป์ระชุม ตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
 (ก)  ก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตม์าประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือ 
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด และตอ้งมีหน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 (ข)  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ 
ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น 
(ก)  หากวา่การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2.  
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป  หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2. ให้นดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อ
หน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบ 
องคป์ระชุม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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  (4/1)  การด าเนินการประชุม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  การด าเนินการประชุม ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น 
หนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาประชุม 
 (ข)  เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แลว้ ผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมี 
หน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ 
 (ค)  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือ
พิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แลว้แต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือน  
การพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และใหผู้จ้ดัการกองทรัสตส่์ง
หนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่
สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  (5)  วิธีการนบัคะแนนเสียง ตอ้งก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตมี์คะแนนเสียง หน่ึงเสียงต่อ
หน่ึงหน่วยทรัสตท่ี์ตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา 
  (6)  มติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งก าหนดอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ในกรณีทัว่ไป ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 (ข)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   1.  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามสิบ
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ 
   2.  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนช าระแลว้ของกองทรัสตท่ี์มิไดร้ะบุไว ้
เป็นการล่วงหนา้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
   3.  การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไปของกองทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 23/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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   4.  การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์ซ่ึงมีขนาดรายการตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาท หรือเกินกวา่ร้อยละสามของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ 
   5.  การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์ 
   6.  การเปล่ียนแปลงทรัสตี 
   7.  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต์
อยา่งมีนยัส าคญั 
   8.  การเลิกกองทรัสต ์
  (7)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ มติของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์จะเป็นผลใหก้องทรัสตห์รือ 
การจดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี หรือหลกัเกณฑอ่ื์น 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน พ.ศ. 2550  ใหถื้อวา่มตินั้นไม่มีผลบงัคบั 
  (8)  กรณีท่ีมีประกาศก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
ไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองนั้น 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด รายการเก่ียวกบั
การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีใหผ้ลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การขอมติในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกชนิด เช่น  
การเลิกกองทรัสต ์เป็นตน้ ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดเกินก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดว้ย 
  (2)  การขอมติในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดหน่ึงชนิดใด เช่น 
การคิดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดเพิ่มเติม เป็นตน้ ให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ขอมติเฉพาะจากผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดนั้น 

  ขอ้ 24   รายการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจดัการกบั
ประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสต ์
เกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการ

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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ออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และก าหนดใหป้ระโยชน์
ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
รายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์ 
  (2)  จ ากดัสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
 (ก)  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเกินกว่าอตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
 (ข)  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ 

  ขอ้ 25   รายการเก่ียวกบัทรัสตี ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีแสดงสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของทรัสตีท่ีแสดงสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ก าหนดใหท้รัสตีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริต  
เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และตอ้งไม่มี
ขอ้จ ากดัความรับผิดของทรัสตีในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
 (ข)  ก าหนดใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีติดตามดูแลใหผู้จ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูรั้บมอบหมาย 
งานรายอ่ืนตาม (ช) (ถา้มี) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (ค)  ก าหนดใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และใหค้วามเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตล์งมติวา่ เป็นกรณีท่ีเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 
 (ง)  ก าหนดใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีบงัคบัช าระหน้ีหรือดูแลใหมี้การบงัคบัช าระหน้ี
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญาระหวา่งกองทรัสตก์บับุคคลอ่ืน 
 (จ)  ก าหนดใหท้รัสตีเขา้จดัการกองทรัสตใ์นกรณีท่ีไม่มีผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
หรือมีเหตุท่ีท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็น 
ผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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 (ฉ)  ก าหนดใหท้รัสตีมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้น 
ประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (ช)  ในกรณีท่ีทรัสตีประสงคจ์ะจดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 
ในทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นหลกัดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือจากผูจ้ดัการ
กองทรัสตเ์ป็นผูรั้บด าเนินการ ใหร้ะบุเร่ืองดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจน โดยตอ้งไม่มีสาระส าคญัท่ีขดัหรือแยง้
กบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็น 
ผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (ซ)  ก าหนดใหท้รัสตีตอ้งจดัใหมี้กลไกในการติดตามดูแลวา่เจา้ของเดิมใชเ้งิน 
ท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นให้แก่กองทรัสตเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และหากพบวา่เจา้ของเดิมมีการใชเ้งินไม่เป็นไปตาม
วตัถุประสงคด์งักล่าว ตอ้งรายงานโดยไม่ชกัชา้ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. และกรมสรรพากรทราบ  ทั้งน้ี 
เฉพาะกรณีกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนทางภาษีและค่าธรรมเนียมจาก
ภาครัฐ 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เง่ือนไขและวิธีการเปล่ียนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การเปล่ียนแปลงทรัสตี เม่ือมีเหตุดงัน้ี 
   1.  เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. 2550   
   2.  เม่ือทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี 
 (ข)  ก าหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงทรัสตีในกรณีท่ีปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 21/2565  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 22/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 26   รายการเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีแสดงสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การแต่งตั้งและค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (2)  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การดูแลจดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง 
การลงทุน การกูย้มืเงินและก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์การเขา้ท าสัญญา และการด าเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเท่าท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดร้ะบุไว ้ 
 (ข)  หนา้ท่ีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลตาม 
มาตรา 56 และมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (ค)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอ่ืนรับด าเนินการในงาน 
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของตน ตอ้งระบุเร่ืองดงักล่าวพร้อมทั้งระบุหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการ
คดัเลือกผูรั้บด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการ 
ของผูรั้บด าเนินการไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระท่ีขดัหรือแยง้กบัประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการในการให้
ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 (ง)  การติดตามดูแลวา่เจา้ของเดิมไดใ้ชเ้งินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ 
กองทรัสตเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดเ้ปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน  
และหากพบว่าเจา้ของเดิมมีการใชเ้งินไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว ตอ้งรายงานโดยไม่ชกัชา้ให้
ส านกังาน ก.ล.ต. และกรมสรรพากรทราบ  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนท่ีจะไดรั้บ 
การสนบัสนุนทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ 
  (3)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อประโยชน์ท่ี
ดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้
ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิดของผูจ้ดัการ
กองทรัสตใ์นกรณีท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 21/2565  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 17) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  (4)  การเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต์ ซ่ึงตอ้งก าหนดรายการและสาระอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยดงัน้ี  
   1.  ผูจ้ดัการกองทรัสตล์าออก  
   2.  ผูจ้ดัการกองทรัสตถ์ูกถอดถอนจากการท าหนา้ท่ี เม่ือปรากฏวา่ผูจ้ดัการ 
กองทรัสตมิ์ไดจ้ดัการกองทรัสตต์ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือประกาศท่ีก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต์  
   3.  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
   4.  ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
หรือสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกินกวา่เกา้สิบวนั  ทั้งน้ี ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
ใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
   5.  ผูจ้ดัการกองทรัสตส้ิ์นสภาพนิติบุคคล 
 (ข)  วิธีการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ ตอ้งก าหนดใหท้รัสตีขอมติ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตาม (ก)  
และแต่งตั้งบุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติเห็นชอบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บมติ   
ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ตามวิธีการดงักล่าว ใหท้รัสตี
ด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ไดเ้องโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวมตามระยะเวลาท่ีจ าเป็นและสมควร 
 (ค)  หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิม ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์ 
รายเดิมมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหท้รัสตี หรือผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ แลว้แต่กรณี  
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรอง
ความถูกตอ้งครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหท้รัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ดว้ย 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 22/2563  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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  (5)  ไม่วา่กรณีใด ๆ หากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ระบุวา่ทรัสตี
จะจดัการกองทรัสตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัย ั้ง หรือจ ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนจดัการ
กองทรัสตแ์ทนในระหวา่งน้ีได ้
  (6)  ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตส์ามารถเบิกจ่ายทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหก้ารเบิกจ่ายดงักล่าวกระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นการเบิกจ่ายจากบญัชี
เพื่อการด าเนินงานประจ าวนั (petty cash) ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากทรัสตี และก าหนดให้
ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสมควร 
  (7)  ขอ้ก าหนดอ่ืนเพื่อรองรับอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนด
ในประกาศน้ี และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  (8)   ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการออกหุน้กู ้ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ี
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้องทรัสตส์ามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศ
เก่ียวกบัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ของกองทรัสตด์ว้ย 
  (9)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความรับผิดในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ อนัเน่ืองมาจาก 
การดูแลจดัการกองทรัสตข์องผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายท่ีเกิดแก่ตนเอง 
อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ท่ีของตนตามนยัมาตรา 33/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตม์าช าระ
ค่าปรับหรือชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวไม่ได ้
 (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายอ่ืนใดท่ีเกิดแก่
กองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ  
โดยผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตม์าช าระค่าปรับหรือชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวไม่ได้ 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สร. 52/2561  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 27   รายการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย ตอ้งระบุขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใชจ่้าย จากกองทรัสตห์รือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
อยา่งชดัเจน  ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายที่จะเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น  
และสมควรซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรัสตโ์ดยตรง 

  ขอ้ 28   รายการเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณ์ในการ 
ก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออก 
โดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 22(6)  เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมตามค าสั่งของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550   

  ขอ้ 29   รายการเก่ียวกบัการเลิกกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยท่ีแสดงวา่ 
เม่ือปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต ์ 
  (1)  เม่ือจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงเหลือนอ้ยกวา่สามสิบหา้ราย  
  (2)  เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นหลกั และผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการเพื่อให้
กองทรัสตล์งทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกวา่หา้ร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ
เจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต์ ภายในหน่ึงปีนับแต่วนัที่จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นหลกั
ดงักล่าว  

  ขอ้ 30   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป  

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


