
  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 54/2561 
เร่ือง  การจดัท ารายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต ์

ของกรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 59 ประกอบกบัมาตรา 33/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี   

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   กองทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
    (1)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
    (2)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งน้ี ไม่รวมถึง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีขอ้จ ากดัให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ 
จากการจดัการกองทรัสต ์
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อ 
จากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย และให้
หมายความรวมถึงบุคคลดงัต่อไปน้ีดว้ย 
    (1)  กรรมการในคณะกรรมการลงทุน 
    (2)  ผูรั้บผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดูแลจดัการกองทรัสต์ 
    “คณะกรรมการลงทุน”  หมายความวา่   คณะกรรมการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ต่งตั้ง 
หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการดงักล่าวท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนของกองทรัสต์ 
    “การขายชอร์ต”  หมายความวา่   การขายหลกัทรัพยท่ี์ตอ้งยมืหลกัทรัพยม์าเพื่อการส่งมอบ 
   “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือประมวลผล
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
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หมวด 1 
บุคคลท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือ 

และการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต ์
_____________________ 

  ขอ้ 2   กรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ 
มีหนา้ท่ีตอ้งจดัท าและส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตต์่อส านกังานตามหลกัเกณฑ์
ในหมวด 3 เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามหมวด 2 

  ขอ้ 3   นอกจากการมีหนา้ท่ีจดัท าและส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือ
หน่วยทรัสตใ์นส่วนของตนเองแลว้ ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของ
กองทรัสตมี์หนา้ท่ีรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ตนเองดงัต่อไปน้ี ต่อส านกังานตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 3 เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามหมวด 2  
  (1)  คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉนัสามีภริยา  
  (2)  บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (3)  นิติบุคคลซ่ึงตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสัดส่วน 
ท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น  

หมวด 2   
กรณียกเวน้ท่ีไม่ตอ้งรายงาน 
_____________________ 

    ขอ้ 4   การเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตเ์น่ืองจากกรณีดงัต่อไปน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  
  (1)  การไดห้น่วยทรัสตต์ามสัดส่วนจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละคนถืออยู ่
  (2)  การไดห้น่วยทรัสตม์าโดยทางมรดก 
    (3)  การเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการท าธุรกรรมยมืหรือใหย้มื
หลกัทรัพยท่ี์กระท ากบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย์ 
หรือศูนยฝ์ากหลกัทรัพย ์และเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
           (ก)  กรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3(1) (2) หรือ (3) เป็นผูใ้หย้มืหน่วยทรัสต ์ 
ตอ้งมีขอ้ก าหนดในสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยท่ี์ใหสิ้ทธิในการเรียกคืนหน่วยทรัสตท่ี์ใหย้มืได ้
ตลอดอายขุองสัญญา 
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           (ข)  กรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3(1) (2) หรือ (3) เป็นผูย้มืหน่วยทรัสต ์ 
ตอ้งส่งมอบหน่วยทรัสตท่ี์ไดจ้ากการยมืภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ียมืหน่วยทรัสตน์ั้น  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเป็น
การส่งมอบเพื่อการขายชอร์ตหรือการใหย้มืต่อในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยมื
และใหย้มืหลกัทรัพย ์
         (ค)  กรณีท่ีบุคคลตามขอ้ 2 หรือขอ้ 3(1) (2) หรือ (3) เป็นผูย้มืหน่วยทรัสต ์ 
ตอ้งส่งมอบหน่วยทรัสตค์ืนภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดม้าซ่ึงหน่วยทรัสตเ์พื่อการส่งคืน 
  (4)  การวางหลกัประกนัหรือรับหลกัประกนัโดยการโอนกรรมสิทธ์ิในหน่วยทรัสต์ 
ท่ีเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ผูรั้บหลกัประกนั  ทั้งน้ี เฉพาะส าหรับธุรกรรมการยมืหรือใหย้ืมหลกัทรัพย ์
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน (3) 
  ในกรณีท่ีมีการผิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการส่งมอบหน่วยทรัสตต์ามสัญญายมืและใหย้มื
หลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง (3) และ (4) ใหบุ้คคลตามขอ้ 2 รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต ์
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 8  

หมวด 3 
วิธีและระยะเวลาในการรายงาน 

_____________________ 

  ขอ้ 5   ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์
รายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตเ์ม่ือมีเหตดุงัต่อไปน้ี 
    (1)  ไดรั้บการจดัสรรหน่วยทรัสตจ์ากการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก   
    (2)  มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหน่วยทรัสต ์ เวน้แต่เป็นการโอนหรือรับโอน 
ซ่ึงกระท ากบัผูรั้บฝากทรัพยสิ์น (custodian) ท่ีถือครองหน่วยทรัสตแ์ทนบุคคลดงักล่าว 

  ขอ้ 6   ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์
จดัท าและส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ตามขอ้ 5 ต่อส านักงานตาม
หลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 7 
   (1)  กรณีรายงานท่ีตอ้งส่งตั้งแต่วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั จนถึงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2562  
ใหจ้ดัท าและส่งในรูปเอกสารส่ิงพิมพต์ามแบบและวิธีการท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตส์ านกังาน  
   (2)  กรณีรายงานท่ีตอ้งส่งตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป ใหจ้ดัท าและส่ง
ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ของส านกังาน
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    ขอ้ 7   ใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ 
ส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต์ตามขอ้ 6 ต่อส านกังานภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
    (1)  ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก ในกรณีท่ีเป็นการส่งรายงานตามเหตุในขอ้ 5(1) 
   (2)  ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหน่วยทรัสต ์ในกรณีท่ี
เป็นการส่งรายงานตามเหตุในขอ้ 5(2) 

  ขอ้ 8   การรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตใ์นกรณีท่ีมีการผิดขอ้ตกลงเก่ียวกบั
การส่งมอบหน่วยทรัสตต์ามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ให้กรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตต์ามหมวดน้ีโดยใหถื้อวา่วนัท่ีมี 
การผิดขอ้ตกลงเก่ียวกบัการส่งมอบหน่วยทรัสตเ์ป็นวนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหน่วยทรัสตท่ี์ใหย้มื
หรือท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั แลว้แต่กรณี 

หมวด 4 
การส้ินสุดหนา้ท่ีการรายงาน 
_____________________ 

  ขอ้ 9   กรรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์ 
ยอ่มส้ินสุดหนา้ท่ีการจดัท าและส่งรายงานการถือและการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
ต่อส านกังานเม่ือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์นั้นมีการเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกองทรัสตด์งักล่าวมีการช าระบญัชี 

   ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


