ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที กร. /
เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับประมวล)
___________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา มาตรา ( ) มาตรา มาตรา วรรคสอง
มาตรา ( ) มาตรา วรรคหนึง ( ) มาตรา และมาตรา แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
อันเป็ นพระราชบัญญัติทีมีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึงมาตรา ประกอบกับมาตรา มาตรา มาตรา และมาตรา
ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ ประกาศนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที ธันวาคม พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ ในประกาศนี
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลทีสัญญาก่อตังทรัสต์ระบุให้เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึงมีอาํ นาจหน้าทีในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าว
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ทีแสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์
ในกองทรัสต์
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ ง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี
( ) คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
( ) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึงถือหุน้ หรื อ
เป็ นหุน้ ส่ วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนหุน้
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่วนทังหมด
( ) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม ( ) หรื อ ( ) แต่ทงนี
ั มิให้รวมถึงกองทุน
สํารองเลียงชีพ
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“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารสี รายแรก
นับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ึ งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสี ทุกราย
“ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่” หมายความว่า บุคคลทีถือหุน้ ของนิติบุคคลใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของนิ ติบุคคลนัน
“กฎหมายทีเกียวข้อง” หมายความว่า พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ.
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์และการเปิ ดเผยข้อมูล ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
“ประกาศ ที กข. 9/2552” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที กข. 9/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจเป็ นทรัสตี ลงวันที 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
“ประกาศการดํารงเงินกองทุน” หมายความว่า ประกาศดังต่อไปนี แล้วแต่กรณี
(1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกียวกับการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า และ
ข้อกําหนดกรณี ทีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้
(2) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ทีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิได้
“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักทีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 5/2563 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ อ่ ตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 3) ลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 5/2563 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 3) ลงวันที 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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ข้อ ประกาศนี ให้ใช้บงั คับกับการดําเนิ นการทีเกียวข้องกับทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ดงั ต่อไปนี
( ) การเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด
(2) ยกเลิก
( ) การทําหน้าที เป็ นทรัสตี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด
ข้อ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจกําหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด
เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในประกาศนีได้ และเมือมีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
ให้ถือว่าทรัสตีได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในประกาศนี แล้ว
หมวด
ผูก้ ่อตังทรัสต์
______________________
ข้อ ผูท้ ีจะเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ได้ตอ้ งเป็ นบริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัดทีเป็ น
หรื ออยูร่ ะหว่างยืนคําขอเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ข้อ ในกรณี ทีผูก้ อ่ ตังทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีตนเป็ น
ผูก้ ่อตัง ให้ผกู ้ ่อตังทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี
( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทรัสต์ และ
( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
การคํานวณอัตราการถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ ง ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ทีถือ
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูก้ ่อตังทรัสต์ดว้ ย



ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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หมวด 
การอนุญาตให้เป็ นทรัสตี
______________________
ข้อ



ยกเลิก

ข้อ



ยกเลิก

ข้อ



ยกเลิก

ข้อ 10 ยกเลิก
หมวด
การทําหน้าทีของทรัสตี
____________________
ข้อ  ทรัสตีตอ้ งพิจารณาความพร้อมของตนเองในการปฏิบตั ิหน้าทีเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์ และรับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์เฉพาะกรณีทีมันใจว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าทีเป็ น
ทรัสตีของกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นอิสระ
ข้อ  ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือว่าทรัสตีขาดความเป็ นอิสระ และจะรับเป็ นทรัสตี
ของกองทรัสต์มิได้
( ) มีความเกียวข้องกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในลักษณะดังต่อไปนี


ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ อ่ ตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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(ก) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกินร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทังหมดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าว
(ข) มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทรัสตีเกินร้อยละห้าของจํานวนสิ ทธิ
ออกเสี ยงทังหมดของทรัสตีดงั กล่าว
(ค) มีผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่ในทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
(ง) มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(จ) มีความเกียวข้องไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ใน
ลักษณะทํานองเดียวกับ (ก) (ข) (ค) และ (ง) หรื อในลักษณะอืนอย่างมีนยั สําคัญในประการทีอาจ
เป็ นเหตุให้ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที
( ) เป็ นหรื อมีความเกียวข้องกับผูท้ ีจะจําหน่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิใน
อสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ ในลักษณะทีทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีในส่ วนทีเกียวข้องกับ
อสังหาริ มทรัพย์หรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้อย่างเป็ นอิสระ
หากปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังจากการเข้ารับเป็ นทรัสตีของกองทรัสต์ว่าทรัสตี
ขาดความเป็ นอิสระตามวรรคหนึง ให้ทรัสตีแจ้งกรณี ดงั กล่าวต่อสํานักงาน ก.ล.ต. พร้อมทังแสดง
มาตรการทีสมเหตุสมผลและน่าเชือได้วา่ จะทําให้ทรัสตีสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างเป็ นอิสระภายใน
สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีปรากฏข้อเท็จจริ งดังกล่าว และให้ดาํ เนินการตามมาตรการทีแสดงไว้นนั เว้นแต่
สํานักงาน ก.ล.ต. จะมีคาํ สังเป็ นอย่างอืน
อัตราดังต่อไปนี

ข้อ



ทรัสตีจะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็ นทรัสตีได้ไม่เกิน

( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทรัสต์ และ
( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
การคํานวณอัตราการถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง ให้นบั รวมหน่วยทรัสต์ทีถือ
โดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสตีดว้ ย
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ข้อ 13/1 ภายใต้บงั คับของข้อ 7 วรรคสองแห่งประกาศ ที กข. 9/2552 ในกรณี
ทีทรัสตีเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ตามประกาศการดํารงเงินกองทุน และไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามที
กําหนดในประกาศ ที กข. 9/2552 ให้ทรัสตีดงั กล่าวดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศการดํารง
เงินกองทุนในส่ วนทีเกียวกับการดําเนิ นการในกรณีทีผูป้ ระกอบธุรกิจไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้
โดยอนุโลม
ข้อ ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขนตํ
ั าในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยระบบงานการติดต่อผูล้ งทุน และ
การประกอบธุรกิจโดยทัวไปของทรัสตี และหลักเกณฑ์ในประกาศนี
ในกรณี ทีหลักเกณฑ์ขนตํ
ั าตามวรรคหนึ งมีสาระทีขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์
ในประกาศนี ให้ทรัสตีปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนีเป็ นสําคัญ
ข้อ 5 ทรัสตีตอ้ งดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์มีสาระสําคัญเป็ นไปตามกฎหมาย
ทีเกียวข้อง โดยในกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ ให้ทรัสตีดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
( ) ดูแลให้การแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์เป็ นไปตามวิธีการและเงือนไข
ทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในกฎหมายทีเกียวข้อง
( ) ในกรณีทีการแก้ไขเปลียนแปลงสัญญาก่อตังทรัสต์ไม่เป็ นไปตาม ( ) ให้ทรัสตี
ดําเนินการให้เป็ นไปตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ และตามพระราชบัญญัติทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
เพือดูแลรักษาสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม
( ) ในกรณีทีหลักเกณฑ์เกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรื อการจัดการกองทรัสต์
ทีออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติทรัสต์
เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 มีการแก้ไขเปลียนแปลงในภายหลัง และสัญญาก่อตังทรัสต์
มีขอ้ กําหนดทีไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้ทรัสตีดาํ เนิ นการเพือแก้ไขเปลียนแปลงสัญญา
ก่อตังทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์นนั ตามวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ หรื อตามที
สํานักงาน ก.ล.ต. มีคาํ สังตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
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ข้อ /  ทรัสตีตอ้ งมอบหมายการบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
ทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่เป็ นการจัดการทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลัก
ซึงทรัสตีอาจดําเนิ นการด้วยตนเองได้ตามข้อ / หรื อมอบหมายให้บุคคลอืนดําเนิ นการตามข้อ
ข้อ /  การจัดการทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) ในกรณี ทีทรัสตีมีการดําเนินการเอง ต้องจัดให้มีมาตรการอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) มีการแบ่งแยกหน่วยงานทีทําหน้าทีจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนดังกล่าว
ออกจากหน่วยงานซึงทําหน้าทีทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อความขัดแย้ง
ในการปฏิบตั ิหน้าที
(ข) มีมาตรการป้องกันการล่วงรู ้ขอ้ มูลภายใน โดยต้องแยกหน่วยงานและ
บุคลากรทีทําหน้าทีจัดการลงทุนในทรัพย์สินอืนดังกล่าวออกจากหน่วยงานและบุคลากรอืนทีมีโอกาส
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
( ) ในกรณีทีมอบหมายให้บุคคลอืนทีมิใช่ผจู้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับดําเนินการ
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการให้
บุคคลอืนเป็ นผูร้ ับดําเนิ นการในงานทีเกียวข้องกับการประกอบธุ รกิจ ในส่วนทีเกียวกับการให้บุคคลอืน
เป็ นผูร้ ับดําเนิ นการในงานทีเกียวกับการลงทุนของกองทุนโดยอนุโลม
ข้อ  ทรัสตีตอ้ งติดตาม ดูแล และตรวจสอบให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูไ้ ด้รับ
มอบหมายรายอืน (ถ้ามี) ดําเนินการในงานทีได้รับมอบหมายให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
การติดตาม ดูแล และตรวจสอบตามวรรคหนึ ง ให้หมายความรวมถึงการทําหน้าที
ดังต่อไปนีด้วย
( ) การดูแลให้การบริ หารจัดการกองทรัสต์กระทําโดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดระยะเวลาทีกองทรัสต์ตงอยู
ั ่
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( ) การติดตามดูแลและดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ผรู ้ ับมอบหมายมีลกั ษณะและ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ซึงรวมถึง
การถอดถอนผูร้ ับมอบหมายรายเดิม และการแต่งตังผูร้ ับมอบหมายรายใหม่
( ) การควบคุมดูแลให้การลงทุนของกองทรัสต์เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และ
กฎหมายทีเกียวข้อง
( ) การควบคุมดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที
กําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
( ) การแสดงความเห็นเกียวกับการดําเนิ นการหรื อการทําธุรกรรมเพือกองทรัสต์ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูร้ ับมอบหมายรายอื น (ถ้ามี) เพือประกอบการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุน หรื อเมือสํานักงาน ก.ล.ต. ร้องขอ
ข้อ 7 ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทําการ หรื องดเว้นกระทําการ จนก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่กองทรัสต์ หรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าทีตามสัญญาก่อตังทรัสต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้อง
ให้ทรัสตีดาํ เนิ นการดังต่อไปนี
(1) จัดทํารายงานเสนอต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในห้าวันทําการนับแต่รู้หรื อพึงรู ้
ถึ งเหตุการณ์ดงั กล่าว
(2) ดําเนินการเพือแก้ไข ยับยัง หรื อเยียวยาความเสี ยหายทีเกิดขึนแก่กองทรัสต์
ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 18 ทรัสตีตอ้ งเข้าร่ วมในการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ยทุกครัง และหากมี
การขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ ง ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีด้วย
( ) ตอบข้อซักถามและให้ความเห็นเกียวกับการดําเนินการดังกล่าวว่าเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้องหรื อไม่
( ) ทักท้วงและแจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบว่าการดําเนิ นการดังกล่าวไม่สามารถ
กระทําได้ ในกรณี ทีการดําเนิ นการนันไม่เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์หรื อกฎหมายทีเกียวข้อง
ข้อ 9 ในกรณีทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการ
กองทรัสต์ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง หรื อจํากัดมิให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์
ของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และดําเนินการตามอํานาจหน้าทีทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์
และพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
ในการจัดให้มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่
ทรัสตีทีเข้าจัดการกองทรัสต์ตามวรรคหนึ งจะมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการกองทรัสต์
แทนในระหว่างนันก็ได้ ทังนี ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขทีสัญญาก่อตังทรัสต์ได้ระบุไว้
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ข้อ  ทรัสตีจะกระทําการใดทีเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
หรื ออาจทําให้ทรัสตีขาดความเป็ นอิสระมิได้ เว้นแต่เป็ นธุรกรรมทีเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
( ) เป็ นธุรกรรมทีมีมาตรการหรื อกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลความเป็ นธรรมของ
ธุรกรรมดังกล่าว
( ) ในกรณีทีเป็ นการทําธุรกรรมทีเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยบุคคลดังกล่าว
ไม่คดั ค้านหรื อคัดค้านในจํานวนทีน้อยกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการกระทําทีเป็ นการขัดแย้งกับ
ประโยชน์ของทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ 21 ในกรณี ทีทรัส ตีเป็ นผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ทีตนทําหน้าทีเป็ นทรัสตี
หากต้องมีการออกเสี ยงหรื อดําเนินการใด ๆ ในฐานะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้ทรัสตีคาํ นึ งถึงและรักษา
ผลประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และตังอยูบ่ นหลักแห่งความซื อสัตย์สุจริ ตและ
ความรอบคอบระมัดระวัง รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรื อกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะ
ทรัสตีของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ข้อ 22 ทรัสตีตอ้ งจัดให้มีการจัดทําทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยอาจมอบหมาย
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดําเนินการแทนได้
การจัดทําทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ ง ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี
( ) รายละเอียดทัวไป
(ก) ชือผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และทรัสตี
(ข) จํานวนหน่วยทรัสต์ มูลค่าทีตราไว้ ทุนชําระแล้ว และวัน เดือน ปี ทีออกหน่วยทรัสต์
(ค) ข้อจํากัดในเรื องการโอน (ถ้ามี)
( ) รายละเอียดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละราย
(ก) ชือ สัญชาติ และทีอยูข่ องผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(ข) เลขทีหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) และจํานวนหน่วยทรัสต์ทีถือ
(ค) วัน เดือน ปี ทีลงทะเบียนเป็ นหรื อขาดจากการเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(ง) วัน เดือน ปี ทียกเลิกใบหน่วยทรัสต์และออกใบหน่วยทรัสต์แทน (ถ้ามี)



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที กร. 12/2557 เรื อง หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์
เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที 2) ลงวันที 26 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

10
(จ) เลขทีคําร้องขอให้เปลียนแปลงหรื อจดแจ้งรายการในทะเบียน (ถ้ามี)
ข้อ 23 ทรัสตีตอ้ งจัดทําหลักฐานแสดงสิ ทธิ ในหน่วยทรัสต์มอบให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ซึ งอย่างน้อยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
( ) มีขอ้ มูลทีจําเป็ นและเพียงพอเพือให้ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ และใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอืนได้
( ) มีขอ้ มูลของบุคคลต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการกองทรัสต์ เช่น ทรัสตี ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็ นต้น เพือให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านันได้
( ) มีขอ้ มูลทีแสดงว่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่สามารถขายคืนหรื อไถ่ถอนหน่วยทรัสต์ได้
และในกรณี ทีมีขอ้ จํากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุขอ้ จํากัดสิ ทธิ เช่นว่านันไว้ให้ชดั เจน
ในกรณี ทีทรัสตีมอบหมายผูอ้ ืนเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ทรัสตีตอ้ งกํากับดูแล
ให้ผทู ้ ีได้รับมอบหมายดังกล่าวปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ งและสัญญาก่อตังทรัสต์ เว้นแต่
มีการจัดทําหลักฐานตามระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 24 ภายใต้บงั คับของข้อ ในกรณีทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ขอให้ทรัสตีหรื อ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ออกหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์ใหม่แทนหลักฐานเก่าทีสู ญหาย
ลบเลือน หรื อชํารุ ดในสาระสําคัญ ทรัสตีตอ้ งออกหรื อดําเนินการให้มีการออกหลักฐานแสดงสิ ทธิ
ในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ภายในเวลาอันควร
ประกาศ ณ วันที 20 พฤศจิกายน พ.ศ.

(นายชัยเกษม นิติสิริ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

