
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สช. 29/2555 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบ 

ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

  โดยท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจาก 
ทรัสตีใหท้ าหนา้ท่ีดูแลจดัการกองทรัสตต์ามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังาน ดงันั้น เพื่อประโยชน์ในการดงักล่าว ส านกังานจึงออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตไ์วด้งัต่อไปน้ี  

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์
ในกองทรัสต ์
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ใหเ้ป็นผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั  ทั้งน้ี ไม่วา่จะเรียกช่ือใดก็ตาม 
  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลท่ีถือหุน้ของนิติบุคคลใดไม่วา่โดยทางตรง
หรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุน”  หมายความวา่   ประกาศดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 20/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดั 
จ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  ยกเลิก 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

  (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  ยกเลิก 
  ยกเลิก 
  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  “ทรัพยสิ์นอ่ืน”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตส์ามารถลงทุนได ้ซ่ึงไม่ใช่
ทรัพยสิ์นหลกั  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 20/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในหมวด 1  
  (2)  หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 2  
  (3)  การส้ินสุดของการใหค้วามเห็นชอบรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
และบทบงัคบัอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวด 3  
  (4)  ปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสั่งการของส านกังาน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 4 

หมวด 1  
การใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์

_________________ 

ส่วนท่ี 1  
การยืน่ค าขอความเห็นชอบ 

_________________ 

  ขอ้ 4   ผูข้อความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม และ
เร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้ หรือ 
  (2)  บริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยท่ีมิใช่บุคคลตาม (1)  
 
 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 5   ใหบุ้คคลตามขอ้ 4 ท่ีประสงคจ์ะเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตย์ืน่ค าขอความเห็นชอบ 
ต่อส านกังานตามแบบทา้ยประกาศน้ี และเอกสารหรือหลกัฐานแสดงวา่ผูข้อความเห็นชอบมีคุณสมบติั
ตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี โดยในกรณีท่ีเป็นบุคคลตามขอ้ 4(2) ใหย้ืน่เอกสารหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ส าเนาหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  (2)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนบริษทัท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์
  (3)  ส าเนาขอ้บงัคบับริษทัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง 
  (4)  งบการเงินประจ างวดปีบญัชีล่าสุดก่อนยืน่ค  าขอ (ถา้มี) ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแลว้ หรืองบการเงินของปีท่ียืน่ค าขอจนถึงไตรมาสล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้  
ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีเป็นการยืน่ค  าขอเพื่อต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ ใหบุ้คคลท่ีประสงค ์
จะต่ออายดุงักล่าวยืน่ค าขอตามแบบทา้ยประกาศน้ี  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงว่าผูข้อต่ออายุ 
มีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ของหมวดน้ี โดยให้ยืน่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนวนัท่ี
การใหค้วามเห็นชอบส้ินสุดลง 

  ขอ้ 7   ใหผู้ย้ืน่ค  าขอความเห็นชอบช าระค่าธรรมเนียมการยืน่ค าขอความเห็นชอบ 
หรือค าขอเพื่อต่ออายกุารให้ความเห็นชอบ แลว้แต่กรณี เม่ือค าขอความเห็นชอบ  พร้อมทั้งเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอความเห็นชอบถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ี
ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

  ขอ้ 8   ยกเลิก 

  ขอ้ 9   ส านกังานจะแจง้ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในหน่ึงร้อยวนั 
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 46/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 46/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ
กองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 46/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 10   ในกรณีท่ีเป็นการต่ออายกุารใหค้วามเห็นชอบ หากส านกังานไม่แจง้ 
ผลการพิจารณาค าขอความเห็นชอบภายในวนัส้ินสุดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ ให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตร์ายนั้นสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดจ้นกวา่ส านกังานมีหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา 

ส่วนท่ี 2  
หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบ 

_________________ 

  ขอ้ 11   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งแสดงไดว้า่จะ 
สามารถรับมอบหมายจากทรัสตีใหดู้แลจดัการกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์
ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยว่าผูข้ออนุญาตมีฐานะทางการเงิน
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ประสบปัญหาทางการเงิน มีขอ้บกพร่องหรือความไม่เหมาะสม
เก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดีของธุรกิจ 
  (2)  มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีสามารถสะทอ้นอ านาจในการควบคุมและส่วนไดเ้สีย 
ของผูถื้อหุ้นไดอ้ยา่งชดัเจน  
  (3)  แสดงไดว้า่มีหรือจะมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีระบบงานตามรายการท่ีก าหนดในขอ้ 21  
  (4)  แสดงไดว้า่มีหรือจะมีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยอย่างน้อยตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดูแลจดัการทรัพยสิ์น  
ของกองทรัสต์และมีบุคลากรอีกไม่น้อยกว่าสองราย ซ่ึงมีความรู้และประสบการณ์ดา้นบริหารจดัการ
ลงทุนหรือการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยร์วมกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามปีภายใน 
ช่วงระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยืน่ค  าขอ  
  (5)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยว่าจะไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัไดรั้บความเห็นชอบท่ีก าหนดตามหมวด 2 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
น่าเช่ือถือ 

  ขอ้ 12   ผูท่ี้จะไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ท่ีมิใช่ผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมตามขอ้ 4(1) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท 
  (2)  มีวตัถุประสงคท่ี์จะประกอบธุรกิจการเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นธุรกิจหลกั  
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการประกอบธุรกิจอ่ืน ตอ้งแสดงไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและไม่มีความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตลอดจนไม่มีความเส่ียงต่อฐานะ 
ของบริษทั  เวน้แต่สามารถจดัใหมี้ระบบในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และระบบ 
ในการควบคุมความเส่ียงไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  (3)  มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดของ 
ผูข้อความเห็นชอบ โดยกรรมการอิสระดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ โดยอนุโลม 
  (4)  บุคคลดงัต่อไปน้ี ของผูข้อความเห็นชอบตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 
โดยอนุโลม 
 (ก)  กรรมการ  
 (ข)  ผูจ้ดัการ 

(ค)  รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการฝ่าย และผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ซ่ึงรับผิดชอบในสายงานเก่ียวกบัการดูแลจดัการกองทรัสต ์ 
 (5)  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะตอ้งหา้มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัหลกัทรัพย ์ 
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยอนุโลม  

  ขอ้ 13   การให้ความเห็นชอบผูมี้คุณสมบติัเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ก าหนดระยะเวลา 
คราวละหา้ปี 

หมวด 2 
หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตภ์ายหลงัไดรั้บความเห็นชอบ 

________________ 

  ขอ้ 14   เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความในหมวดน้ี 
  “อสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   อสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตไ์ดม้าหรือจะไดม้า 
ซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 15   ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี 

  ขอ้ 16   เพื่อใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามประกาศน้ี เม่ือส านกังานร้องขอ  ใหผู้จ้ดัการ
กองทรัสตช้ี์แจง ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการหรือไม่ด าเนินการใด ๆ ตามท่ีร้องขอนั้น 

  ขอ้ 17   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งด ารงลกัษณะใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดใน
หมวด 1 ตลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

  ขอ้ 18  ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีใหดู้แลจดัการกองทรัสต ์
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์เป็นบุคคลตามขอ้ 4(1)  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวมตามประกาศการด ารงเงินกองทุน โดยอนุโลม 
  (2)  ผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์เป็นบุคคลตามขอ้ 4(2)  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวมตามประกาศการด ารงเงินกองทุน โดยอนุโลม  
และใหด้ ารงเงินกองทุนขั้นตน้เป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท 
  (3)  จดัส่งรายงานการด ารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการด ารงเงินกองทุน 
ตามประกาศการด ารงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสารแนบ) ใหแ้ก่ทรัสตีภายในก าหนดเวลาเดียวกบั 
ท่ีตอ้งจดัส่งใหส้ านกังาน 
  ผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์จะเขา้รับมอบหมายให้ดูแลจดัการกองทรัสตต์อ้งด ารงเงินกองทุน
ใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึงภายในวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลของกองทรัสตท่ี์จะรับมอบหมายใหดู้แล
จดัการมีผลใชบ้งัคบั และหากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบุคคลตามขอ้ 4(2)  ให้น าส่งเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีแสดงวา่สามารถด ารงเงินกองทุนตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานภายในวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัดว้ย  ทั้งน้ี ใหจ้ดัส่งในรูปแบบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบรับส่งขอ้มูลตามแนวทาง 
ท่ีส านกังานก าหนด 
  ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด าเนินการในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนไดแ้ละอ านาจส านกังานตามประกาศการด ารงเงินกองทุนมาใชบ้งัคบักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 10/2565  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 19   ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะถือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ตนเป็นผูบ้ริหารจดัการ
ไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และ 
  (2)  ร้อยละหา้สิบของหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ 
  การค านวณจ านวนหลกัทรัพยข์องผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหน้บัรวม
หน่วยทรัสตท่ี์ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 20   เม่ือมีการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสต์ ผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสต์ 
ตอ้งใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในลกัษณะท่ีเช่ือวา่เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม 

  ขอ้ 21   เพือ่ใหก้ารดูแลจดัการกองทรัสตต์ามท่ีไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีเป็นไป 
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
รวมทั้งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้ง
จดัใหมี้ระบบงานท่ีมีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
รองรับงานในความรับผิดชอบไดอ้ยา่งครบถว้น โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก าหนดนโยบายในการจดัการกองทรัสต ์การจดัโครงสร้างเงินทุนของ 
กองทรัสต ์การตดัสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และการก าหนดนโยบายและกลยุทธใ์นการจดัหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์เพื่อใหก้ารจดัการลงทุนตามท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นไปดว้ย 
ความรอบคอบ ระมดัระวงั สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และเป็นไป 
ตามท่ีกฎหมายและกฎเกณฑก์ าหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสตแ์ละผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวม 
  (2)  การบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลจดัการกองทรัสต ์
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหส้ามารถป้องกนัและจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (3)  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
ระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึง 
มาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสต์
โดยรวมเม่ือเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึ้น 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (4)  การคดัเลือกบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินการของกองทรัสต ์(ถา้มี) เพื่อใหมี้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบังานท่ีจะปฏิบติั 
  (5)  การก ากบัดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการและบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
รวมทั้งการตรวจสอบดูแลผูรั้บมอบหมายในงานท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมาย กฎเกณฑ ์และสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนด 
  (6)  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้งและเพียงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535   
  (7)  การปฏิบติัการดา้นงานสนบัสนุน (back office) 
  (8)  การตรวจสอบและควบคุมภายใน 
  (9)  การติดต่อส่ือสารกบัผูล้งทุนและการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูล้งทุน   
  (10)  การจดัการกบัขอ้พิพาททางกฎหมาย 
  ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 24/1 

  ขอ้ 22   ในการด าเนินธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบติั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการด าเนินธุรกิจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ความสามารถเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ ดว้ยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยตอ้งปฏิบติัต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งเป็นธรรม  
เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย  
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งกองทรัสต ์และมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (2)  มีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอนัอาจเกิดขึ้น 
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
  (3)  เปิดเผย ใหค้วามเห็น หรือใหข้อ้มูลท่ีมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งอยา่งเพียงพอ 
ในการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่บิดเบือน และ 
ไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
  (4)  ไม่น าขอ้มูลจากการปฏิบติัหนา้ท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ปใชป้ระโยชน์อยา่งไม่เหมาะสม 
เพื่อตนเอง หรือท าใหเ้กิดความเสียหาย หรือกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต ์
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  (5)  ปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ 
ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดรั้บการปฏิบติั 
ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 
  (6)  ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติั 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทรัสต ์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพท่ีก าหนดโดยสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ 
หลกัทรัพย ์หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ส านกังานยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนบัสนุน  
สั่งการ หรือใหค้วามร่วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบติัฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้ก าหนดดงักล่าว 
  (7)  ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของทรัสตี หรือส านกังาน ซ่ึงรวมถึง 
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการกองทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญั หรือขอ้มูลอ่ืน 
ท่ีควรแจง้ใหท้ราบ 

  ขอ้ 23   ในการท าธุรกรรมเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื่อกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  ด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การจ าหน่าย จ่าย โอนอสังหาริมทรัพย ์หรือการเขา้ท า 
สัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัอสังหาริมทรัพย ์เพื่อกองทรัสตเ์ป็นไปอยา่งถูกตอ้งและมีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย  
  (2)  ด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต์ 
เป็นไปอยา่งเหมาะสม โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริหารการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ก่อนรับเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าวเพื่อกองทรัสต ์แลว้แต่กรณี 
 (ข)  การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได ้และการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย ์ตลอดจนการประเมินความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดจาก 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ พร้อมทั้งจดัใหมี้แนวทางการบริหารความเส่ียงดว้ย  ทั้งน้ี  
ความเส่ียงดงักล่าว ใหห้มายความรวมถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหรือก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) เช่น ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการก่อสร้างล่าชา้ และการไมส่ามารถจดัหา
ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยไ์ด ้เป็นตน้ 
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  ขอ้ 24   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

  ขอ้ 24/1   ผูจ้ดัการกองทรัสตอ์าจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการในเร่ือง 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดเ้ท่าท่ีจ าเป็นเพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจ
เป็นไปอยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การมอบหมายตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (2)  มีมาตรการรองรับใหส้ามารถประกอบธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในกรณีท่ี 
ผูรั้บด าเนินการไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้
  (3)  ในกรณีท่ีมีการมอบหมายงานเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทรัสต ์ 
ตอ้งมอบหมายใหก้บัผูท่ี้สามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
  การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเป็นผูรั้บด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่การมอบหมาย
ระบบและงานตามขอ้ 21(1) (2) (3) (4) และ (9) 

  ขอ้ 25   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิมตอ้ง
ด าเนินการและให้ความร่วมมือตามท่ีจ าเป็น เพื่อให้การส่งมอบงานแก่บุคคลท่ีจะเขา้มาปฏิบติัแทน
ตนเองส าเร็จลุล่วงไป 

  ขอ้ 25/1   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสตเ์น่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสต ์
รายเดิมไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามขอ้ 18 ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่อาจมีการจดัการกองทรัสตอ่ื์น 
ท่ีมีทรัพยสิ์นหลกัเป็นประเภทเดียวกนัไดต้่อเม่ือไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

  ขอ้ 26   ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบั 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละการจดัการอสังหาริมทรัพย ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการใหท่ี้ปรึกษาแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา 
  (2)  มิใหท่ี้ปรึกษาผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม  
เขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 23/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สช. 20/2563  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  ขอ้ 27   ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตจ์ดัท างบการเงินของบริษทัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชี
ท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี และส่งงบการเงินดงักล่าวต่อส านกังานภายในสามเดือน 
นบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีงบการเงินท่ีจดัท าตามวรรคหน่ึงตอ้งมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
โดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

หมวด 3 
การส้ินสุดของการให้ความเห็นชอบรายช่ือผูมี้คุณสมบติั 

เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบทบงัคบัอ่ืน 
_______________ 

  ขอ้ 28   การใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะส้ินสุดลงเม่ือ 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ต่อส านกังานเป็นหนงัสือถึงความประสงคท่ี์จะยติุ 
การปฏิบติังานเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน และส านกังานอนุญาตแลว้ 
  (2)  ส านกังานสั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบหรือสั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาการใหค้วามเห็นชอบท่ีเหลืออยู ่ 
  (3)  กรณีการใหค้วามเห็นชอบส้ินอาย ุและบุคคลดงักล่าวไม่ยืน่ค าขอต่ออายุ 
การใหค้วามเห็นชอบ 

  ขอ้ 29   ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑใ์น 
หมวด 2  ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตแ์จง้ต่อส านกังานเป็นหนงัสือ พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแกไ้ข
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีนั้น 

  ขอ้ 30   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ส านกังานอาจสั่งให ้
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์งักล่าวแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด หรืออาจด าเนินการ
ตามขอ้ 31 ก็ได ้

  ขอ้ 31   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 1 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 หรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่ง 
ของส านักงานตามขอ้ 30 หรือปฏิบติัตามค าสั่งแต่ไม่สามารถแกไ้ขได้ภายในระยะเวลาท่ีส านกังาน
ก าหนดตามขอ้ 30 ส านกังานอาจด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  สั่งจ ากดัการประกอบธุรกิจ  
  (2)  สั่งพกัการใหค้วามเห็นชอบเป็นระยะเวลาหรือตามเง่ือนไขท่ีก าหนด  
  (3)  สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบ 
  (4)  ก าหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขในการรับพิจารณาค าขอความเห็นชอบของบุคคลนั้น 
ในคราวต่อไป โดยก าหนดระยะเวลาดงักล่าวจะไม่เกินสิบปี ส าหรับเหตุในแต่ละกรณี  ทั้งน้ี ส านกังานอาจ 
แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดไปแลว้นั้นได ้หากปรากฏภายหลงัว่ามีกรณี 
ท่ีบุคคลดงักล่าวเขา้เหตุท่ีก าหนดเพิ่มเติม 

หมวด 4 
ปัจจยัท่ีใชป้ระกอบการพิจารณาสั่งการของส านกังาน  

_________________ 

  ขอ้ 32   ในการใชดุ้ลพินิจสั่งการตามขอ้ 31 ส านกังานจะน าปัจจยัดงัต่อไปน้ีมาใช้
ประกอบการพิจารณา 
  (1)  พฤติกรรมของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการบริหารจดัการกองทรัสต ์
  (2)  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระท าของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์มีต่อผูล้งทุน 
  (3)  การแกไ้ขหรือการด าเนินการอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนเพื่อแกไ้ข เยยีวยา 
หรือป้องกนัมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกนันั้นซ ้าอีก 
  (4)  พฤติกรรมอ่ืนของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานหรือ
ขดัขวางการปฏิบติังานของส านกังาน 
  (5)  ประวติัหรือพฤติกรรมในอดีตอ่ืนใดของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไม่เหมาะสม 
  ในการพิจารณาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ส านกังานจะ
พิจารณาโดยค านึงถึงพฤติกรรมหรือผลกระทบท่ีเกิดจากบุคลากรของผูจ้ดัการกองทรัสต์  รวมทั้ง 
ความตระหนกัของผูก้ระท าในเร่ืองดงักล่าว เช่น จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง เป็นตน้ ดว้ย 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
 
 
 

(นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
เลขาธิการ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


