ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กร. 14/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับประมวล)
___________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12(3) มาตรา 13 มาตรา 30 วรรคสอง
มาตรา 37(4) มาตรา 55 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 56 และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ระบุให้เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าว
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์
ในกองทรัสต์
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุน้ หรื อ
เป็ นหุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมด
(3) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท้ งั นี้ มิให้รวมถึงกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
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“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุน้ ของนิติบุคคลใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
“กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติทรัสต์เพือ่ ธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
“ประกาศ ที่ กข. 9/2552” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 9/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
“ประกาศการดารงเงินกองทุน” หมายความว่า ประกาศดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี
(1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ข้อกาหนดกรณีที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยข้อกาหนดสาหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิได้
“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 5/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 5/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

3
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
(1) การเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
(2) ยกเลิก
(3) การทาหน้าที่เป็ นทรัสตี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 3
ข้อ 4 สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
ให้ถือว่าทรัสตีได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้แล้ว
หมวด 1
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์
______________________
ข้อ 5 ผูท้ ี่จะเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ได้ตอ้ งเป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เป็ น
หรื ออยูร่ ะหว่างยืน่ คาขอเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 6 ในกรณีที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนเป็ น
ผูก้ ่อตั้ง ให้ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ และ
(2) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
การคานวณอัตราการถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ที่ถือ
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูก้ ่อตั้งทรัสต์ดว้ ย



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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หมวด 2
การอนุญาตให้เป็ นทรัสตี
______________________
ข้อ 7 ยกเลิก
ข้อ 8 ยกเลิก
ข้อ 9 ยกเลิก
ข้อ 10 ยกเลิก
หมวด 3
การทาหน้าที่ของทรัสตี
____________________
ข้อ 11 ทรัสตีตอ้ งพิจารณาความพร้อมของตนเองในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์ และรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์เฉพาะกรณี ที่มนั่ ใจว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
ทรัสตีของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นอิสระ
ข้อ 12 ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์มิได้
(1) มีความเกี่ยวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี้


ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ อ่ ตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
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(ก) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกินร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทั้งหมดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าว
(ข) มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทรัสตีเกินร้อยละห้าของจานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของทรัสตีดงั กล่าว
(ค) มีผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ในผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
(ง) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(จ) มีความเกี่ยวข้องไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใน
ลักษณะทานองเดียวกับ (ก) (ข) (ค) และ (ง) หรื อในลักษณะอื่นอย่างมีนยั สาคัญในประการที่อาจ
เป็ นเหตุให้ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
(2) เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้องกับผูท้ ี่จะจาหน่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ ในลักษณะที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริ มทรัพย์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้อย่างเป็ นอิสระ
หากปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์วา่ ทรั สตี
ขาดความเป็ นอิสระตามวรรคหนึ่ง ให้ทรัสตีแจ้งกรณีดงั กล่าวต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดง
มาตรการที่สมเหตุสมผลและน่าเชื่อได้วา่ จะทาให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ดาเนินการตามมาตรการที่ แสดงไว้น้ นั เว้นแต่
สานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 13 ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนทาหน้าที่เป็ นทรัสตีได้ไม่เกิน
อัตราดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ และ
(2) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
การคานวณอัตราการถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ที่ถือ
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีดว้ ย
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ข้อ 13/1 ภายใต้บงั คับของข้อ 7 วรรคสองแห่งประกาศ ที่ กข. 9/2552 ในกรณี
ที่ทรัสตีเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ตามประกาศการดารงเงินกองทุน และไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามที่
กาหนดในประกาศ ที่ กข. 9/2552 ให้ทรัสตีดงั กล่าวดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศการดารง
เงินกองทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการดาเนินการในกรณีที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
โดยอนุโลม
ข้อ 14 ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข้นั ต่าในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยระบบงานการติดต่อผูล้ งทุน และ
การประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตี และหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ในกรณีที่หลักเกณฑ์ข้นั ต่าตามวรรคหนึ่งมีสาระที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์
ในประกาศนี้ ให้ทรัสตีปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เป็ นสาคัญ
ข้อ 15 ทรัสตีตอ้ งดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีสาระสาคัญเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ทรัสตีดาเนินการตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์เป็ นไปตามวิธีการและเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ในกรณีที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่เป็ นไปตาม (1) ให้ทรัสตี
ดาเนินการให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เพื่อดูแลรักษาสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
(3) ในกรณีที่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์
ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มีขอ้ กาหนดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาเนิ นการเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์น้ นั ตามวิธีการที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสัง่ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
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ข้อ 15/1 ทรัสตีตอ้ งมอบหมายการบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็ นการจัดการทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลัก
ซึ่งทรัสตีอาจดาเนินการด้วยตนเองได้ตามข้อ 15/2 หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นดาเนินการตามข้อ 19
ข้อ 15/2 การจัดการทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ทรัสตีมีการดาเนินการเอง ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) มีการแบ่งแยกหน่วยงานที่ทาหน้าที่จดั การลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าว
ออกจากหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้ง
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
(ข) มีมาตรการป้องกันการล่วงรู ้ขอ้ มูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและ
บุคลากรที่ทาหน้าที่จดั การลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอื่นที่มีโอกาส
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
(2) ในกรณีที่มอบหมายให้บุคคลอื่นที่มิใช่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับดาเนินการ
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการให้
บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บุคคลอื่น
เป็ นผูร้ ับดาเนินการในงานที่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม
ข้อ 16 ทรัสตีตอ้ งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ดาเนินการในงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการทาหน้าที่
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การดูแลให้การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทาโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาที่กองทรัสต์ต้ งั อยู่
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(2) การติดตามดูแลและดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ผรู ้ ับมอบหมายมีลกั ษณะและ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
การถอดถอนผูร้ ับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตั้งผูร้ ับมอบหมายรายใหม่
(3) การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) การควบคุมดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่
กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5) การแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการหรื อการทาธุรกรรมเพื่อกองทรัสต์ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ ับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) เพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรื อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
ข้อ 17 ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการ จนก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้ทรัสตีดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทารายงานเสนอต่อสานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้าวันทาการนับแต่รู้หรื อพึงรู ้
ถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(2) ดาเนินการเพื่อแก้ไข ยับยั้ง หรื อเยียวยาความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18 ทรัสตีตอ้ งเข้าร่ วมในการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยทุกครั้ง และหากมี
การขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวว่าเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรื อไม่
(2) ทักท้วงและแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่สามารถ
กระทาได้ ในกรณี ที่การดาเนิ นการนั้นไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 19 ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการ
กองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรื อจากัดมิให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
ของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในการจัดให้มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ทรัสตีที่เข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่งจะมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการกองทรัสต์
แทนในระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุไว้
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ข้อ 20 ทรัสตีจะกระทาการใดที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื ออาจทาให้ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นธุรกรรมที่มีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของ
ธุรกรรมดังกล่าว
(2) ในกรณีที่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าว
ไม่คดั ค้านหรื อคัดค้านในจานวนที่นอ้ ยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่เป็ นการขัดแย้งกับ
ประโยชน์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ 21 ในกรณี ที่ทรัสตีเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ที่ตนทาหน้าที่ เป็ นทรัสตี
หากต้องมีการออกเสี ยงหรื อดาเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคานึงถึงและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตั้งอยูบ่ นหลักแห่งความซื่อสัตย์สุจริ ตและ
ความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ข้อ 22 ทรัสตีตอ้ งจัดให้มีการจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมาย
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดาเนินการแทนได้
การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดทัว่ ไป
(ก) ชื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
(ข) จานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าที่ตราไว้ ทุนชาระแล้ว และวัน เดือน ปี ที่ออกหน่วยทรัสต์
(ค) ข้อจากัดในเรื่ องการโอน (ถ้ามี)
(2) รายละเอียดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
(ก) ชื่อ สัญชาติ และที่อยูข่ องผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(ข) เลขที่หน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือ
(ค) วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(ง) วัน เดือน ปี ที่ยกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 12/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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(จ) เลขที่คาร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรื อจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี)
ข้อ 23 ทรัสตีตอ้ งจัดทาหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผูถ้ ือ หน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
(2) มีขอ้ มูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้น เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้
(3) มีขอ้ มูลที่แสดงว่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้
และในกรณีที่มีขอ้ จากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุขอ้ จากัดสิ ทธิเช่นว่านั้นไว้ให้ชดั เจน
ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายผูอ้ ื่นเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทรัสตีตอ้ งกากับดูแล
ให้ผทู ้ ี่ได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่งและสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เว้นแต่
มีการจัดทาหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 24 ภายใต้บงั คับของข้อ 23 ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรื อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าที่สูญหาย
ลบเลือน หรื อชารุ ดในสาระสาคัญ ทรัสตีตอ้ งออกหรื อดาเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(นายชัยเกษม นิติสิริ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

