
  
 

- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สร.          /2560 
เร่ือง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่        ) 

_________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 และมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 22 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ 
ความความต่อไปนี้แทน 
  “(3)  การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ าดังนี้ 
    (ก)  จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสตใ์นเร่ืองดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ให้รวมถึงความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ด้วย 
   (ข)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ตามระยะเวลาดังนี้ 
     1.  สิบสี่วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
    2.  เจ็ดวัน ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1. 

เอกสารแนบ 13 



 2 

  (ค)  ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 
หนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม” 

 ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 22 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
และให้ใช้ความความต่อไปนี้แทน 
  “(4)  องค์ประชุม ต้องมีข้อก าหนดดังนี้ 
   (ก)  ก าหนดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งหมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   (ข)  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์คร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว
ถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้ถือหน่วยทรัสตซ์ึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน 
(ก) หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2.  
ใหก้ารประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 
ผู้ถือหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2. ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หน่วยทรัสตไ์ม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ 
องค์ประชุม” 

 ข้อ 3   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ในข้อ 22 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
  “(4/1)  การด าเนินการประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก)  การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน 
หนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหน่วยทรัสตซ์ึ่งมาประชุม 
  (ข)  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสตซ์ึ่งมี
หน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
 



 3 

   (ค)  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) 
หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อน 
การพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป และให้ผู้จัดการกองทรัสต์
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย ” 

 ข้อ 4   ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ใดมีรายการและข้อความ 
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ทรัสตีด าเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายในโอกาสแรก 
ที่กระท าได้ 

  ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่     
 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 



  
 

- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สร.          /2560 
เร่ือง  ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่        ) 

_________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 และมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (3) ในข้อ 23 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(3)  การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ าดังนี้ 
    (ก)  จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอยีดเพียงพอต่อการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสตใ์นเร่ืองดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยทรัสต ์ให้รวมถึงความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ด้วย 
    (ข)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ตามระยะเวลาดังนี้ 
          1.  สิบสี่วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยทรัสต์
ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
    2.  เจ็ดวัน ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1. 
   (ค)  ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 
หนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม” 

 ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4/1) ในข้อ 23 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
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  “(4/1)  การด าเนินการประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก)  การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน 
หนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหน่วยทรัสตซ์ึ่งมาประชุม 
  (ข)  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยทรัสตซ์ึ่งมี
หน่วยทรัสต์นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
   (ค)  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) 
หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อน 
การพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป และให้ผู้จัดการกองทรัสต์
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหนว่ยทรัสต์ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย” 

 ข้อ 3   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (8) ในข้อ 23 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
  “(8)  กรณีที่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติและการประชุม 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองนั้น” 

 ข้อ 4   ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ใดมีรายการและข้อความ 
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ทรัสตีด าเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายในโอกาสแรก 
ที่กระท าได้ 

  ข้อ 5   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่     
 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


