
  
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สร. 26/2564 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัที่ 14) 

_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) มาตรา 15 และมาตรา 21  
แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (10/1) ของขอ้ 3 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
  “(10/1)  รายการเก่ียวกบัการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย”์ 

ขอ้ 2   ใหเ้พิม่ความตอ่ไปน้ีเป็นขอ้ 18/4 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

“ขอ้ 18/4   รายการเก่ียวกบัการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัย ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อย่างนอ้ยตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์
ที่กองทรัสตล์งทุนให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่กองทรัสตเ์ขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์
และด าเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน์ั้นครั้ งต่อ ๆ ไปอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครั้ ง 
ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ทรัสตี
และผูจ้ดัการกองทรัสตต์กลงกันได ้

(2)  ในการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) ทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ตอ้งจดัให้มีการบนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยอ์ย่างถูกตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริงให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่เร่ิมตรวจตรา 
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(3)  ในกรณีที่ทรัสตีตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์าม (1) แลว้พบว่าอสังหาริมทรัพย์
ช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญัต้องแจ้งให้ผูจ้ัดการกองทรัสต์ทราบภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ 
พบเหตดุงักล่าว 

(4)  เมื่อผูจ้ดัการกองทรัสตต์รวจตราสภาพอสังหาริมทรพัยต์าม (1) แลว้เสร็จ ให้ส่งส าเนา
บนัทึกตรวจตราสภาพอสังหาริมทรพัยใ์ห้แก่ทรัสตภีายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัท าบนัทึกแลว้เสร็จ 

(5)  เมื่อผูจ้ดัการกองทรัสตต์รวจพบหรือไดร้ับแจง้จากทรัสตวี่าอสงัหาริมทรัพยช์ ารุด 
บกพร่องอย่างมีนยัส าคญั  ตอ้งด าเนินการให้มีการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยน์ั้นให้อยู่ในสภาพที่จะใช ้
หาผลประโยชน์ไดโ้ดยเร็ว” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 21 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 21   รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งมสีาระส าคญัอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกว่า
ร้อยละเกา้สิบของก าไรสุทธิที่ปรบัปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายในเกา้สิบวนันบัแต ่
วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แลว้แต่กรณี 

      ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการ 
เงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี 
                                 (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ 
ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
                     (ข)  การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัจากการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์
ตามวงเงินที่ไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  
รายงานประจ าปี หรือที่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
                     (ค)  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดที่ให้สิทธิในการไดร้ับ
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 
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(2)  ในการพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
จะตอ้งพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทรัสตใ์ห้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทาง 
ที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด   
  (3)  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งไม่กูย้ืมเงินเพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรสัต ์
  (4)  ในกรณีที่กองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

ในกรณีที่กองทรัสตไ์ม่สามารถจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตามวรรคหน่ึง (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต.  
ตามแนวทางที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และเปิดเผยให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบในการประชุม 
สามญัประจ าปี” 

 ขอ้ 4   ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดมีรายการและขอ้ความ 
ที่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหท้รัสตีด าเนินการให้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ีภายในโอกาสแรก 
ที่กระท าได ้

ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


