ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 86/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 4)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่ งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 17 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้หรื อไม่ ด้วยวิธีการใด เช่น
การขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกตราสารหรื อเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกูย้ มื เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กองทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงินต้องมีขอ้ กาหนดหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังต่อไปนี้
เพิ่มเติมด้วย
(ก) การเปิ ดเผยจานวนเงินกูย้ มื และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงิน
หรื อตามที่มีภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์
(ข) การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (ก) ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกูย้ มื
หรื อภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินและระยะเวลาการชาระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และสถานะเงินสดที่เกิดจากการขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) จากการประเมินค่า
หรื อการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์
(ค) การกาหนดให้กองทรัสต์อาจนาวงเงินกันสารองของรอบระยะเวลาบัญชีใด
ที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป”
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ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 และข้อ 21 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 20 รายการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์ และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ่ งรวมถึงการจัดส่ งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์ให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้อ 21 รายการเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมี
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเก้าสิ บของกาไรสุ ทธิที่ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ น
รอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี
กาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงกาไรที่ปรับปรุ งด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(ก) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรื อ
การสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทาง
ของสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
(ข) การหักด้วยรายการเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูกพัน
จากการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (4) ในข้อ 26 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

3

“(ข) วิธีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ ต้องกาหนดให้ทรัสตีขอมติผถู ้ ือ
หน่ วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุตาม (ก)
และแต่งตั้งบุคคลที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถดาเนินการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวมตามระยะเวลา
ที่จาเป็ นและสมควร”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (8) และ (9) ในข้อ 26 แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 25/2557 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
“(8) ในกรณี ที่กองทรัสต์จะมีการออกหุน้ กู้ ต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ดว้ ย
(9) ข้อกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ
ที่เกิดแก่กองทรัสต์อนั เนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ”
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

