
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สช. 20/2563 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
(ฉบบัท่ี 5) 

    

  โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจาก 

ทรัสตีใหท้ าหนา้ท่ีดูแลจดัการกองทรัสตต์ามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ 

ความเห็นชอบจากส านกังาน และโดยท่ีเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารง
เงินกองทุนของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อรองรับการประกอบธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองใหมี้ความเหมาะสมยิง่ขึ้น 
ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555   

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มบทนิยามค าวา่ “ประกาศการด ารงเงินกองทุน” ระหวา่งค าวา่  
“ผูถื้อหุน้รายใหญ่” และค าวา่ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ในขอ้ 2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
ใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 ““ประกาศการด ารงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ประกาศดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้    
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 (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั 
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได้”  

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ 
ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 18   ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุน 
ของบริษทัจดัการกองทุนรวมตามประกาศการด ารงเงินกองทุน โดยอนุโลม  ทั้งน้ี การปฏิบติัดงักล่าว 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  ในกรณีของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์เป็นบุคคลตามขอ้ 4(2) การด ารงเงินกองทุน 
ขั้นตน้ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน ใหด้ ารงเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท 

(2)  ใหจ้ดัส่งรายงานการด ารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสารแนบ) ใหแ้ก่ทรัสตีภายในก าหนดเวลาเดียวกบั 
ท่ีตอ้งจดัส่งใหส้ านกังาน 

ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด าเนินการในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารง 
เงินกองทุนไดแ้ละอ านาจส านกังานตามประกาศการด ารงเงินกองทุนมาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์
ตามวรรคหน่ึง โดยอนุโลม”  

 ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 25/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2555  
 “ขอ้ 25/1   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์น่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
รายเดิมไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามขอ้ 18  ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่อาจมีการจดัการกองทรัสตอ่ื์น 
ท่ีมีทรัพยสิ์นหลกัเป็นประเภทเดียวกนัไดต้่อเม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน”    

 ขอ้ 5   ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตซ่ึ์งเป็นบุคคลตามขอ้ 4(2) แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
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พ.ศ. 2555  ท่ียงัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สช. 29/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศน้ี ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ตอ้งด าเนินการใหมี้การด ารง
เงินกองทุนให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 ดงักล่าว 
 (2)  ในระหวา่งการด าเนินการตาม (1) ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ในขอ้ 18 ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั  

 ขอ้ 6   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควรท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารง
เงินกองทุนขั้นตน้ไดภ้ายในก าหนดเวลาตามขอ้ 5 ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจขอผ่อนผนัการด ารงเงินกองทุน
ขั้นตน้ต่อส านกังาน โดยยืน่ค าขอเป็นหนงัสือพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแนวทาง 
การด าเนินการเพื่อใหส้ามารถด ารงเงินกองทุนขั้นตน้ได ้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ยเกา้สิบวนัก่อนครบก าหนด 
เวลาในขอ้ 5  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
 ส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัตามวรรคหน่ึงใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 ในการผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตก์ระท าการ
หรือไม่กระท าการใดดว้ยก็ได ้

ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563    
 
 
 

(นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


