
 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที กร. /  

เรือง  หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตี 

ของทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 

___________________________ 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  มาตรา ( ) มาตรา  มาตรา  วรรคสอง  

มาตรา ( ) มาตรา  วรรคหนึง ( ) มาตรา  และมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัทรัสต ์

เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.   อนัเป็นพระราชบญัญติัทีมีบทบญัญติับางประการเกียวกบัการจาํกดั

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา  ประกอบกบัมาตรา  มาตรา  มาตรา  และมาตรา   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิใหก้ระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี 

  ขอ้    ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  ธนัวาคม พ.ศ.   เป็นตน้ไป 

  ขอ้    ในประกาศนี 

  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลทีสัญญาก่อตงัทรัสตร์ะบุให้เป็น 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซึงมีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารจดัการกองทรัสตต์ามสัญญาดงักล่าว  

  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ 

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตที์แสดงสิทธิของผูถ้ือในฐานะผูรั้บประโยชน์

ในกองทรัสต ์

  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความว่า   บุคคลทีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง 

หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปนี 

  ( )  คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

  ( )  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนนัซึงถือหุน้หรือ 

เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุน้ 

ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทงัหมด 

  ( )  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม ( ) หรือ ( )  แต่ทงันี มิใหร้วมถึงกองทุน 

สาํรองเลียงชีพ 
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  “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสีรายแรก 
นบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา และผูซึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายทีสีทุกราย 
  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลทีถือหุน้ของนิติบุคคลใดไม่วา่โดยทางตรง

หรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของนิติบุคคลนนั 

  “กฎหมายทีเกียวขอ้ง”  หมายความว่า   พระราชบญัญติัทรัสตเ์พือธุรกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ.   และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.   โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกบั

การออกและเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสังทีออกโดยอาศยั

อาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
  “ประกาศ ที กข. 9/2552”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ที กข. 9/2552  เรือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ

ธุรกิจเป็นทรัสตี ลงวนัที 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552   

  “ประกาศการดาํรงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ประกาศดงัต่อไปนี แลว้แต่กรณี 

  (1)  ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย

หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเกียวกบัการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั 

จาํหน่ายหลกัทรัพยที์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหนา้ และ

ขอ้กาํหนดกรณีทีไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได ้

  (2)  ประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

วา่ดว้ยขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัหลกัทรัพยที์ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได ้

  “ทรัพยสิ์นหลกั”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นหลกัทีกองทรสัตส์ามารถลงทุนได ้

ตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 5/2563  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 3) ลงวนัที 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 5/2563  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 3) ลงวนัที 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือ

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้    ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบักบัการดาํเนินการทีเกียวขอ้งกบัทรัสตเ์พอืการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยด์งัต่อไปนี 
  ( )  การเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด  
  (2)  ยกเลิก 

  ( )  การทาํหน้าทีเป็นทรัสตี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในหมวด   

  ขอ้    สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกาํหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด  

เพือประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในประกาศนีได ้และเมือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าว 

ใหถื้อวา่ทรัสตีไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดในประกาศนีแลว้ 

หมวด  

ผูก่้อตงัทรัสต ์

______________________ 

  ขอ้    ผูที้จะเป็นผูก่้อตงัทรัสตไ์ดต้อ้งเป็นบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัทีเป็น

หรืออยูร่ะหว่างยนืคาํขอเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตที์ไดรั้บความเห็นชอบจากสํานกังาน 

  ขอ้    ในกรณีทีผูก้่อตงัทรัสตป์ระสงคจ์ะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตที์ตนเป็น 

ผูก้่อตงั ใหผู้ก้่อตงัทรัสตถื์อหน่วยทรัสตไ์ดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปนี 

  ( )  ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรัสต ์และ 

  ( )  ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของหน่วยทรัสต ์

แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์

  การคาํนวณอตัราการถือหน่วยทรัสตต์ามวรรคหนึง ใหน้บัรวมหน่วยทรัสตที์ถือ 

โดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูก่้อตงัทรัสตด์ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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หมวด  

การอนุญาตให้เป็นทรัสตี 

______________________ 

  ขอ้    ยกเลิก 

  ขอ้    ยกเลิก 

  ขอ้    ยกเลิก 

  ขอ้ 10   ยกเลิก 

หมวด  

การทาํหนา้ทีของทรัสตี 

____________________ 

  ขอ้    ทรัสตตีอ้งพิจารณาความพร้อมของตนเองในการปฏิบติัหนา้ทีเป็นทรัสตี 

ของกองทรัสต ์และรับเป็นทรัสตีของกองทรัสตเ์ฉพาะกรณีทีมนัใจวา่จะสามารถปฏิบตัิหนา้ทีเป็น 

ทรัสตีของกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ 

  ขอ้    ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อวา่ทรัสตีขาดความเป็นอิสระ และจะรับเป็นทรัสตี 

ของกองทรัสต์มิได ้

  ( )  มีความเกียวขอ้งกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นลกัษณะดงัต่อไปนี 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก่้อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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 (ก)  เป็นผูถ้ือหุน้ในผูจ้ดัการกองทรัสตเ์กินร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียง 

ทงัหมดของผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าว 

 (ข)  มีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูถ้ือหุน้ในทรัสตีเกินร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิ 

ออกเสียงทงัหมดของทรัสตีดงักล่าว 

 (ค)  มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์

 (ง)  มีกรรมการหรือผูบ้ริหารของทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการหรือผูบ้ริหาร

ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์

 (จ)  มีความเกียวขอ้งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มกบัผูจ้ดัการกองทรัสตใ์น

ลกัษณะทาํนองเดียวกบั (ก) (ข) (ค) และ (ง) หรือในลกัษณะอืนอย่างมีนยัสําคญัในประการทีอาจ 

เป็นเหตใุห้ทรัสตีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที  

  ( )  เป็นหรือมีความเกียวขอ้งกบัผูท้ีจะจาํหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน

อสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ในลกัษณะทีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีในส่วนทีเกียวขอ้งกบั

อสังหาริมทรัพยห์รือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรพัยไ์ดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

  หากปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัจากการเขา้รับเป็นทรัสตีของกองทรัสตว์่าทรัสตี 

ขาดความเป็นอิสระตามวรรคหนึง ใหท้รัสตีแจง้กรณีดงักล่าวต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. พร้อมทงัแสดง

มาตรการทีสมเหตสุมผลและน่าเชือไดว้า่จะทาํให้ทรัสตีสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งเป็นอิสระภายใน

สิบหา้วนันบัแต่วนัทีปรากฏขอ้เท็จจริงดงักล่าว และใหด้าํเนินการตามมาตรการทีแสดงไวน้นั  เวน้แต่

สาํนกังาน ก.ล.ต. จะมีคาํสังเป็นอยา่งอืน 

  ขอ้    ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ีตนทาํหนา้ทีเป็นทรัสตีไดไ้ม่เกิน

อตัราดงัต่อไปนี 

  ( )  ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรัสต ์และ 

  ( )  ร้อยละห้าสิบของจาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของหน่วยทรัสต ์

แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์

  การคาํนวณอตัราการถือหน่วยทรัสตต์ามวรรคหนึง ใหน้บัรวมหน่วยทรัสตที์ถือ 

โดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัทรัสตีดว้ย 

 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 13/1   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 7 วรรคสองแห่งประกาศ ที กข. 9/2552  ในกรณี 

ทีทรัสตีเป็นบริษทัหลกัทรัพยต์ามประกาศการดาํรงเงินกองทุน และไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนตามที

กาํหนดในประกาศ ที กข. 9/2552  ให้ทรัสตีดงักล่าวดาํเนินการตามหลกัเกณฑใ์นประกาศการดาํรง

เงินกองทุนในส่วนทีเกียวกบัการดาํเนินการในกรณีทีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได ้

โดยอนุโลม 

  ขอ้    ทรัสตีตอ้งปฏิบติัหนา้ทีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์นัตาํในประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยระบบงานการติดต่อผูล้งทุน และ 

การประกอบธุรกิจโดยทวัไปของทรัสตี และหลกัเกณฑใ์นประกาศนี 

  ในกรณีทีหลกัเกณฑข์นัตาํตามวรรคหนึงมีสาระทีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ ์

ในประกาศนี ใหท้รัสตีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศนีเป็นสําคญั 

  ขอ้ 5   ทรัสตีตอ้งดูแลใหส้ัญญาก่อตงัทรัสตมี์สาระสาํคญัเป็นไปตามกฎหมาย 

ทีเกียวขอ้ง โดยในกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญาก่อตงัทรัสต ์ใหท้รัสตีดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

  ( )  ดูแลให้การแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญาก่อตงัทรัสต์เป็นไปตามวธีิการและเงือนไข 

ทีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  ( )  ในกรณีทีการแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญาก่อตงัทรัสตไ์ม่เป็นไปตาม ( ) ใหท้รัสตี

ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ทีทีระบไุวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์และตามพระราชบญัญติัทรัสต ์

เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.   เพือดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

  ( )  ในกรณีทีหลกัเกณฑเ์กียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือการจดัการกองทรัสต์ 

ทีออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และพระราชบญัญติัทรัสต์ 

เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  มีการแกไ้ขเปลียนแปลงในภายหลงั และสัญญาก่อตงัทรัสต ์

มีขอ้กาํหนดทีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ให้ทรัสตีดาํเนินการเพือแกไ้ขเปลียนแปลงสัญญา

ก่อตงัทรัสตใ์ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์นนั ตามวิธีการทีกาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสต์ หรือตามที

สาํนกังาน ก.ล.ต. มีคาํสงัตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.    

 

 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 5/2563  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พอื

การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 3) ลงวนัที 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ /    ทรัสตีตอ้งมอบหมายการบริหารจดัการกองทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต.  เวน้แต่เป็นการจดัการทรัพยสิ์นอืนทีมิใช่ทรัพยสิ์นหลกั 

ซึงทรัสตีอาจดาํเนินการดว้ยตนเองไดต้ามขอ้ /  หรือมอบหมายให้บุคคลอืนดาํเนินการตามขอ้  

  ขอ้ /    การจดัการทรัพยสิ์นอืนทีมิใช่ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์ให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  ( )  ในกรณีทีทรัสตีมีการดาํเนินการเอง ตอ้งจดัให้มีมาตรการอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี 

 (ก)   มีการแบ่งแยกหน่วยงานทีทาํหนา้ทีจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นอืนดงักล่าว 

ออกจากหน่วยงานซึงทาํหนา้ทีทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือความขดัแยง้ 

ในการปฏิบติัหนา้ที 

 (ข)  มีมาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายใน โดยตอ้งแยกหน่วยงานและ

บุคลากรทีทาํหนา้ทีจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นอืนดงักล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอืนทีมีโอกาส

ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าว 

  ( )  ในกรณีทีมอบหมายใหบุ้คคลอืนทีมิใช่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บดาํเนินการ  

ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการให้

บุคคลอืนเป็นผูรั้บดาํเนินการในงานทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ในส่วนทีเกียวกบัการให้บุคคลอืน

เป็นผูรั้บดาํเนินการในงานทีเกียวกบัการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม 

  ขอ้    ทรัสตตีอ้งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูไ้ดรั้บ 

มอบหมายรายอืน (ถา้มี) ดาํเนินการในงานทีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสตแ์ละ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  การติดตาม ดูแล และตรวจสอบตามวรรคหนึง ใหห้มายความรวมถึงการทาํหนา้ที 

ดงัต่อไปนีดว้ย 

  ( )  การดูแลใหก้ารบริหารจดัการกองทรัสตก์ระทาํโดยผูจ้ดัการกองทรัสตที์ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสตต์งัอยู ่

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ( )  การติดตามดูแลและดาํเนินการตามทีจาํเป็นเพอืให้ผูรั้บมอบหมายมีลกัษณะและ

ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสตแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้ง ซึงรวมถึง 

การถอดถอนผูรั้บมอบหมายรายเดิม และการแต่งตงัผูรั้บมอบหมายรายใหม่ 

  ( )  การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสต์และ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  ( )  การควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตอ์ยา่งถูกตอ้งครบถว้นตามที

กาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสตแ์ละกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  ( )  การแสดงความเห็นเกียวกบัการดาํเนินการหรือการทาํธุรกรรมเพือกองทรัสตข์อง

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูรั้บมอบหมายรายอืน (ถา้มี) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์

การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อผูล้งทุน หรือเมือสาํนกังาน ก.ล.ต. ร้องขอ 

  ขอ้ 7   ในกรณีทีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระทาํการ หรืองดเวน้กระทาํการ จนก่อใหเ้กิด 

ความเสียหายแก่กองทรัสต ์หรือไม่ปฏิบติัหนา้ทีตามสัญญาก่อตงัทรัสตห์รือกฎหมายทีเกียวขอ้ง   

ใหท้รัสตีดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (1)  จดัทาํรายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้าวนัทาํการนับแต่รู้หรือพึงรู้ 

ถึงเหตุการณ์ดงักล่าว 

  (2)  ดาํเนินการเพือแกไ้ข ยบัยงั หรือเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต ์ 

ตามทีเห็นสมควร 

  ขอ้ 18   ทรัสตีตอ้งเขา้ร่วมในการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ยทุกครัง และหากมี 

การขอมติทีประชุมผูถ้ือหน่วยทรัสตเ์พือดาํเนินการอยา่งใดอย่างหนึง ทรัสตีตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนีดว้ย 

  ( )  ตอบขอ้ซักถามและให้ความเห็นเกียวกบัการดาํเนินการดงักล่าวว่าเป็นไปตาม 

สัญญาก่อตงัทรัสตห์รือกฎหมายทีเกียวขอ้งหรือไม่ 

  ( )  ทกัทว้งและแจง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดาํเนินการดงักล่าวไม่สามารถ 

กระทาํได ้ในกรณีทีการดาํเนินการนนัไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสตห์รือกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

  ขอ้ 9   ในกรณีทีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ใหท้รัสตีเขา้จดัการ 

กองทรัสตต์ามความจาํเป็นเพือป้องกนั ยบัยงั หรือจาํกัดมิใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อประโยชน์

ของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีทีระบไุวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์

และพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.   ในการจดัให้มีผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ 

  ทรัสตีทีเขา้จดัการกองทรัสต์ตามวรรคหนึงจะมอบหมายใหบุ้คคลอืนจดัการกองทรัสต์

แทนในระหวา่งนนัก็ได ้ ทงันี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเงือนไขทีสัญญาก่อตงัทรัสตไ์ดร้ะบุไว ้
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  ขอ้    ทรัสตีจะกระทาํการใดทีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต ์

หรืออาจทาํใหท้รัสตีขาดความเป็นอิสระมิได ้ เวน้แต่เป็นธุรกรรมทีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  ( )  เป็นธุรกรรมทมีีมาตรการหรือกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็นธรรมของ 

ธุรกรรมดงักล่าว 

  ( )  ในกรณีทีเป็นการทาํธุรกรรมทีเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต ์ 

ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งใหผู้ถ้ือหน่วยทรัสตท์ราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยบุคคลดงักล่าว

ไม่คดัคา้นหรือคดัคา้นในจาํนวนทีนอ้ยกวา่หลกัเกณฑต์ามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งกบัการกระทาํทีเป็นการขดัแยง้กบั

ประโยชน์ของทรสัตเ์พือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 21   ในกรณีทีทรัสตีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นกองทรัสตที์ตนทาํหน้าทีเป็นทรัสตี 

หากตอ้งมีการออกเสียงหรือดาํเนินการใด ๆ ในฐานะผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้ทรัสตีคาํนึงถึงและรักษา

ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และตงัอยูบ่นหลกัแห่งความซือสัตยสุ์จริตและ 

ความรอบคอบระมดัระวงั  รวมถึงไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ทีในฐานะ 

ทรัสตีของกองทรัสตด์งักล่าว 

  ขอ้ 22   ทรัสตีตอ้งจดัใหมี้การจดัทาํทะเบียนผูถ้ือหน่วยทรัสต ์โดยอาจมอบหมาย 

ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดาํเนินการแทนได้ 

  การจดัทาํทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหนึง ตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

  ( )  รายละเอียดทวัไป 

 (ก)  ชือผูจ้ดัการกองทรัสต ์และทรัสตี 

 (ข)  จาํนวนหน่วยทรัสต ์มูลค่าทีตราไว ้ทุนชาํระแลว้ และวนั เดือน ปี ทีออกหน่วยทรัสต ์

 (ค)  ขอ้จาํกดัในเรืองการโอน (ถา้มี) 

  ( )  รายละเอียดของผูถ้ือหน่วยทรัสตแ์ต่ละราย 

         (ก)  ชือ สัญชาติ และทีอยูข่องผูถ้ือหน่วยทรัสต ์

         (ข)  เลขทีหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) และจาํนวนหน่วยทรัสตที์ถือ  

         (ค)  วนั เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์ 

         (ง)  วนั เดือน ปี ทียกเลิกใบหน่วยทรัสตแ์ละออกใบหน่วยทรัสตแ์ทน (ถา้มี) 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557  เรือง หลกัเกณฑเ์กียวกบัการเป็นผูก้่อตงัทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสต์

เพอืการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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         (จ)  เลขทีคาํร้องขอใหเ้ปลียนแปลงหรือจดแจง้รายการในทะเบียน (ถา้มี) 

  ขอ้ 23   ทรัสตีตอ้งจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตม์อบให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ซึงอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี 

  ( )  มีขอ้มูลทีจาํเป็นและเพียงพอเพือให้ผูถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน

แสดงสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และใช้อา้งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบุคคลอืนได ้ 

  ( )  มีขอ้มูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกองทรัสต ์เช่น ทรสัตี ผูจ้ดัการ

กองทรัสต ์นายทะเบียนหลกัทรัพย ์เป็นตน้ เพือใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถติดต่อกบับุคคลเหล่านนัได ้

  ( )  มีขอ้มูลทีแสดงวา่ ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยทรัสตไ์ด ้

และในกรณีทีมีขอ้จาํกดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งระบุขอ้จาํกดัสิทธิเช่นวา่นนัไวใ้ห้ชดัเจน 

  ในกรณีทีทรัสตีมอบหมายผูอื้นเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ทรัสตีตอ้งกาํกบัดูแล 

ใหผู้ที้ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหนึงและสัญญาก่อตงัทรัสต ์ เวน้แต่ 

มีการจดัทาํหลกัฐานตามระบบของศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 24   ภายใตบ้งัคบัของขอ้  ในกรณีทีผูถื้อหน่วยทรัสตข์อให้ทรัสตีหรือ 

นายทะเบียนหลกัทรัพยอ์อกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์หม่แทนหลกัฐานเก่าทีสูญหาย  

ลบเลือน หรือชาํรุดในสาระสาํคญั ทรัสตีตอ้งออกหรือดาํเนินการใหมี้การออกหลกัฐานแสดงสิทธิ 

ในหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยทรัสตภ์ายในเวลาอนัควร 

      ประกาศ  ณ  วนัที 20 พฤศจิกายน พ.ศ.  

 

 

 

          (นายชยัเกษม  นิติสิริ) 

  ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 


