
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สร. 86/2558 

เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 4) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 17 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความใน  
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ กองทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินไดห้รือไม่ ดว้ยวิธีการใด เช่น  
การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้มื เป็นตน้  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกูย้มืเงินตอ้งมีขอ้ก าหนดหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี
เพิ่มเติมดว้ย 
 (ก)  การเปิดเผยจ านวนเงินกูย้มื และเงินกนัส ารองเพื่อช าระหน้ีตามสัญญากูย้มืเงิน
หรือตามท่ีมีภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต์  
 (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”   
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 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 20 และขอ้ 21 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 20   รายการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการ
กองทรัสตมี์หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อส านกังาน ก.ล.ต.
ตลาดหลกัทรัพย ์และผูถื้อหน่วยทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงการจดัส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสตใ์ห้แก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
  ขอ้ 21   รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละเกา้สิบของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ิน 
รอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี 
 ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงก าไรท่ีปรับปรุงดว้ยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือ 
การสอบทานการประเมินค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทาง 
ของส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต์ 
 (ข)  การหกัดว้ยรายการเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผกูพนั 
จากการกูย้มืเงินของกองทรัสตต์ามวงเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน  
หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี แลว้แต่กรณี 
 (2)  ในกรณีท่ีกองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต”์ 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (4) ในขอ้ 26 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “(ข)  วิธีการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ ตอ้งก าหนดใหท้รัสตีขอมติผูถื้อ
หน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิบวนันับแต่วนัที่ปรากฏเหตุตาม (ก)  
และแต่งตั้งบุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติเห็นชอบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บมติ  ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ตามวิธีการดงักล่าว ใหท้รัสตีด าเนินการแต่งตั้ง
ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ไดเ้องโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวมตามระยะเวลา 
ท่ีจ าเป็นและสมควร” 

ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (8) และ (9) ในขอ้ 26 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัรายการ 
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
  “(8)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการออกหุน้กู ้ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ี
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้องทรัสตส์ามารถปฏิบติัให้เป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตามประกาศ
เก่ียวกบัการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ของกองทรัสตด์ว้ย 
  (9)  ขอ้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ  
ท่ีเกิดแก่กองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ” 

 ขอ้ 5    ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


