
  
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สร. 23/2561 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบบัท่ี 8) 

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 และมาตรา 21 แห่ง
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (ข) ใน (2) ของขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกับรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “การประชุมวิสามญัตามวรรคหน่ึง 2. ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์จดัใหมี้
การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรัสต”์ 

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วาม 
ต่อไปน้ีแทน 
  “(3)  การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์ั้นต ่าดงัน้ี 
    (ก)  จดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้รวมถึงความเห็น
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
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   (ข)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหน่วยทรัสตล์่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
ตามระยะเวลาดงัน้ี 
     1.  สิบส่ีวนั ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมีวาระท่ีตอ้งไดม้ติ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยทรัสตข์องผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
    2.  เจ็ดวนั ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1. 
  (ค)  ประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 
หน่ึงฉบบัไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุม” 

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(4)  องคป์ระชุม ตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
   (ก)  ก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตม์าประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือ 
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด และตอ้งมีหน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
   (ข)  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้
ถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น 
(ก) หากวา่การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2.  
ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2. ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อ
หน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบ 
องคป์ระชุม” 

 ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4/1) ในขอ้ 22 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  “(4/1)  การด าเนินการประชุม ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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  (ก)  การด าเนินการประชุม ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้น 
หนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่
สองในสามของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาประชุม 
  (ข)  เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แลว้ ผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมี
หน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดท้ั้งหมด  
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได้ 
   (ค)  ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) 
หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตเ์สนอไม่เสร็จตาม (ข) แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือน 
การพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์
ส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม  ทั้งน้ี ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่
สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย ” 

 ขอ้ 5   ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดมีรายการและขอ้ความ 
ท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหท้รัสตีด าเนินการใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม 
สัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ีภายในโอกาสแรก 
ท่ีกระท าได ้

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


