
  
 

 
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สร. 7/2564 
เร่ือง  การด าเนินการจดัประชุมสามญัประจ าปี และการผอ่นผนัขอ้ก าหนด 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ในปี พ.ศ. 2564  เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  

_____________________ 

โดยท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยงัไม่คล่ีคลาย
และยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ อาศยัอ านาจตามความ
ในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดการด าเนินการของผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ไวด้งัตอ่ไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
“กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
“สถานการณ์โควิด 19”  หมายความวา่   สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (โควิด 19)   
“ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์

ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
“หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์

ในกองทรัสต ์
“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ประกาศขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต”์  หมายความวา่   

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ขอ้ 2   ในการประชุมสามญัประจ าปีท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2564  ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ของกองทรัสตใ์ดเป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติจาก 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี 
เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  

 



 

 

2 

 

(1)  การจดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทรัสต ์
ในอนาคต 

(2)  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสตใ์นรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

(3)  การแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีของกองทรัสต ์และค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 
ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตจ์ดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถ

สอบถามขอ้มูลเพิม่เติมจากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้ และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์การสอบถาม 
ขอ้มูลใด ๆ ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตจ์ดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อให้ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบดว้ย 

ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ผยแพร่ขอ้มูลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองผา่นระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ 3   การขอมติจากผูถื้อหน่วยทรัสตใ์นปี พ.ศ. 2564  ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจด าเนินการ
ดว้ยวิธีการส่งหนงัสือขอมติแทนการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ด ้ แต่ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการขอมติเพื่อการจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์  

การด าเนินการขอมติตามวรรคหน่ึง ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสตล์่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิด
รับหนงัสือตอบกลบัจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยหนงัสือขอมติดงักล่าวตอ้งระบุวนัปิดรับหนงัสือตอบกลบั
ไวอ้ยา่งชดัเจน และมีรายละเอียดตามท่ีก าหนดในขอ้ 94(1) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยอนุโลม   
  (2)  มติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
         (ก)  กรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อท ารายการท่ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อมติ 
ตามจ านวนหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ท่ีมีสิทธิออกเสียง 
         (ข)  กรณีอ่ืนใดนอกจาก (ก) ใหถื้อมติตามจ านวนหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินก่ึงหน่ึง 
ของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีหนงัสือตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
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 ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจด าเนินการขอมติผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึงดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ได ้โดยตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยทรัสต ์มาตรฐานการรักษา 
ความมัน่คงปลอดภยัของการด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย   
 การนบัองคป์ระชุมตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นไปตามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศท่ีออกตามความ 
ในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 

ขอ้ 4   การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีกองทรัสตล์งทุนในส่วนท่ีตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2564  หากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ใหผู้จ้ดัการ
กองทรัสตข์อผ่อนผนัการประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยต์่อส านกังาน 
ก.ล.ต. ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัส่งหนงัสือขอผ่อนผนัดงักล่าวท่ีมีขอ้มูลตามวรรคสองต่อส านกังาน ก.ล.ต.   
ทั้งน้ี ก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามประกาศขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต ์

(2)  เปิดเผยขอ้มูลตามวรรคสองผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย  ์
ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

หนงัสือขอผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง (1) ตอ้งแสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  เหตุผลและความจ าเป็นในการขอผอ่นผนัซ่ึงแสดงถึงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

       (ก)  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัรายไดข้องกองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากสถานการณ์ 
โควิด 19  

       (ข)  อุปสรรคหรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงานหรือการเขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงมีผลกระทบ
อย่างมีนยัส าคญัต่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์จนเป็นผลให้ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของ
กองทรัสตไ์ม่สามารถประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยไ์ด ้ 

(2)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ 
ของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น หนงัสือแจง้เหตุผลการไม่สามารถประเมินมูลค่า
หรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยจ์ากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์เป็นตน้ 
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  ขอ้ 5   กรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดมีรายการและขอ้ความท่ีขดัหรือแยง้
กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี ใหท้รัสตีด าเนินการใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พือ่ให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีภายในโอกาสแรกท่ีกระท าได ้

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


