(บจ/ร 29-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรัสต์ ของทรัสต์ เพื่อการลงทุน พ. ศ. 2558
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยด้วยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรับ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ พ. ศ. 2556 ลงวันที่
15 มีนาคม 2556

บทยกเลิก

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการ
มอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิ บตั ิ หน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับ นี้ ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 14 ข้อ 18
และข้อ 32
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรื อประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุน
“หลักทรัพย์จดทะเบี ยน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรื อได้รับการ
อนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
“หน่ วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ือ ในฐานะผูร้ ับประโยชน์ใน
กองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
“กองทรั ส ต์” หมายความว่า ทรั ส ต์ตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้ง นี้
ในกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่ อธุ รกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรื อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กาหนด
ให้ทรัสตี มอบหมายให้ผูอ้ ื่นจัดการกองทรัสต์แทนได้ให้หมายความรวมถึงผูม้ ีหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ในการจัดการกองทรัสต์ตามที่ กาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่ อธุ รกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต.
หรื อสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดงั กล่าว
“สัญญาก่ อตั้งทรั สต์” หมายความว่า สัญ ญาก่ อตั้งทรั สต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัส ต์เพื่ อ
ธุรกรรมในตลาดทุนที่มีรายการและข้อความตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

นิยาม
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“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักตามที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะใน
ส่ วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่ วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้
“ทรัสตี ” หมายความว่า ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จเป็ นทรัสตี ตามประกาศ ก.ล.ต.
และมีอานาจในการจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
“ผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร” หมายความว่า ผูม้ ีอานาจควบคุม และให้หมายความรวมถึง
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1)
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์ ผูบ้ ริ หารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เจ้าของอสังหาริ มทรัพย์เดิมและเจ้าของกิจการโครงสร้างพื้นฐานเดิม ที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ ง
รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดนโยบาย การจัด การ หรื อการด าเนิ น งานของกิ จการของทรั พ ย์สิ น หลัก หรื อ
ทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อการ
ดาเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรื อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรก
นับต่ อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งเที ยบเท่ ากับผูด้ ารงตาแหน่ งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุ กรายของ
บุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
(2)
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชาระแล้ว ยกเว้นผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์น้ นั เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ บริ ษทั ประกันชี วิต บริ ษทั ประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ หรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิตามกฎหมาย
“ผู ้มี อ านาจควบคุ ม ” หมายความว่ า ทรั ส ตี ผู ้ถื อ หน่ ว ยทรั ส ต์ ห รื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งโดย
พฤติ การณ์ มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของกิจการของทรัพย์สินหลัก
หรื อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี อย่างมีนยั สาคัญ ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสื บเนื่ องจาก
การเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคล
ที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
(1)
บุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกิ นกว่าร้อยละ 25 ของ
หน่วยทรัสต์ท้ งั หมดของกองทรัสต์
(2)
บุคคลที่ ตามพฤติ การณ์ สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของ
กิจการของทรัพย์สินหลักหรื อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้ แล้วแต่กรณี
(3)
บุคคลที่ ตามพฤติ การณ์ สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรื อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบตั ิ
ตามคาสั่งของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการหรื อการดาเนิ นงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรื อ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
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(4)
บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดาเนิ นงานในกิจการของทรัพย์สินหลักหรื อทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรื อมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรื อทรัพย์สิน
กิ จการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่ กรณี เยี่ยงผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่ มีตาแหน่ งซึ่ งมี อานาจหน้าที่ เช่ นเดี ยวกับ
บุคคลดังกล่าวของกิจการของทรัพย์สินหลักนั้น
“ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายย่อย” หมายความว่า ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มิได้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการ
บริ หาร
“ผูบ้ ริ หารอสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้
ทาหน้าที่ในการบริ หารหรื อจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
“ผูบ้ ริ ห ารกิ จการโครงสร้ างพื้ น ฐาน” หมายความว่า ผู ท้ ี่ ไ ด้รั บมอบหมายจากผูจ้ ัด การ
กองทรัสต์ให้ทาหน้าที่ในการบริ หารหรื อจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” “ทุนชาระแล้ว” “อสังหาริ มทรัพย์” และ“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” ให้
มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.
หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหน่ วยทรัสต์
ข้อ 4
หน่วยทรัสต์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1)
ชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
(2)
ระบุชื่อผูถ้ ือ
(3)
ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหน่ วยทรัสต์ ยกเว้นข้อจากัดที่ เป็ นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้
ต้องระบุขอ้ จากัดนั้นไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

คุณสมบัติของ
หน่ วยทรัสต์

หมวด 2
คุณสมบัตขิ องกองทรัสต์
ข้อ 5 กองทรัสต์ที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ตอ้ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1)
เป็ นกองทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
(2)
มีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และมีทรัสตีที่ได้รับ
อนุญาตจากสานักงาน
(3)
มี ผูถ้ ื อ หน่ วยทรัส ต์รายย่อยถื อหน่ วยทรัส ต์รวมกันไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของ
จานวนหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของ
กองทรัสต์
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หมวด 3
การยื่นคาขอและการพิจารณารับหน่ วยทรัสต์ และการดารงคุณสมบัตกิ องทรัสต์
ข้อ 6 ให้ผกู ้ ่อตั้งกองทรัสต์ซ่ ึ งจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตั้งกองทรัสต์ การยื่นขอจด
แล้ว หรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์ซ่ ึ งสัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดให้เป็ นผูม้ ีอานาจยื่นคาขอจดทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์ ทะเบียนทั้งหมด
เป็ นผูย้ ื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ที่ออกทั้งหมด
ข้อ 7
ให้ผูย้ ื่นคาขอยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ ตลาดหลักทรัพย์ วิธีการยื่นคาขอ
กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมในการยื่นคาขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ข้อ 8 ในระหว่างการพิจารณาคาขอ หากผูย้ ื่นคาขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมูล การแก้ไขเพิม่ เติม
หรื อเอกสารที่ ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่ มเติ มได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและ ข้ อมูล
เหตุผลให้ชดั เจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสาระสาคัญอาจกาหนดให้
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่
ข้อ 9 ในการพิจารณาคาขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรี ยกให้ผยู ้ ื่นคาขอมาชี้ แจงส่ งเอกสาร การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม
หรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 10 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับหน่ วยทรัสต์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ การมอบหมายให้
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์และของกองทรัสต์ และสัง่ รับหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการพิจารณา
ที่ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นเมื่ อเห็ น ว่า หน่ วยทรั ส ต์ด ังกล่ าวมี คุ ณ สมบัติ ถู กต้อ งตาม รับหน่ วยทรัสต์
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
ข้อ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการ
พิจารณา
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิให้นบั เวลาตั้งแต่วนั ที่ ผูย้ ื่น คาขอได้ขอแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อมูล
หรื อเอกสารตามข้อ 8 หรื อวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สงั่ การตามข้อ 9 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรื อ
เอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

(บจ/ร 29-00)
ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าหน่ วยทรัสต์ที่ยื่นขอจดทะเบี ยนมี
คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสัง่ รับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน
2 วันทาการนับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่สมควรทาการ
ซื้ อขายหลักทรั พย์จดทะเบี ยนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพ ย์
กาหนดวันเริ่ มทาการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่นได้

การสั่ งรับ และ
วันเริ่มทาการซื้ อขาย

ข้อ 13 ให้กองทรัสต์ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้ อและชาระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนั้น
ให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อผูท้ าการแทนหรื อบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหน่ วยทรัสต์ในส่ วนที่ เพิ่มเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนโดยจะกาหนดเงื่ อนไขใดๆ
ไว้ดว้ ยก็ได้
ให้นาความตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 วรรคหนึ่ งมาใช้กบั การพิจารณารับจดทะเบียน
เพิ่มทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ตามข้อนี้โดยอนุโลม
ให้หลักทรัพ ย์จดทะเบี ยนเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ได้ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

การยื่นคาขอ
เพิม่ จานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน

ข้อ 14 ให้กองทรัสต์ชาระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม

ข้อ 15 ให้กองทรัสต์มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 16 กองทรัสต์ตอ้ งดารงคุณสมบัติเรื่ องการมีผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รายย่อย โดยต้องมี
ผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์รายย่อยถือหน่ วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนหน่ วยทรัสต์แต่ละชนิ ด
(Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
หากกองทรั ส ต์ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การให้กองทรั ส ต์มี ผู ถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ ร ายย่อ ยตามที่
กาหนดตามวรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดาเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

การดารงคุณสมบัติ

(บจ/ร 29-00)
หมวด 3/1
เบ็ดเตล็ด
*ข้อ 17 ให้ ก องทรั ส ต์ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

หน้ าที่ของกองทรัสต์

*ข้อ 18 คณะกรรมการมีอานาจในการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์

อานาจในการกาหนด
แนวทาง

ตามข้อบังคับนี้
(*ความในข้ อ 17 และข้ อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่ อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)

*หมวด 4
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้อ 19 ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่ อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
เกิดขึ้น
(1)
กองทรัสต์กาหนดวันประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ให้เปิ ดเผยวาระการประชุมผู ้
ถือหน่วยทรัสต์มาด้วยพร้อมกัน
(2)
กองทรัสต์กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยทรัสต์หรื อวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อวันให้สิทธิ ใดๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
(3)
กองทรัสต์จ่ายหรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
(4)
กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนชาระแล้ว จัดสรรหน่วยทรัสต์ หรื อลดทุนชาระแล้ว
(5)
กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดใหม่ (Tranche)
(6)
กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่ วยทรัสต์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche)
(7)
กองทรัสต์มีการได้มาหรื อเสี ยไปซึ่ งสัญญาทางการค้าที่สาคัญ
(8)
กองทรั สต์มีการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งทรั พ ย์สิ นหลักหรื อทรั พ ย์สิ นกิ จการ
โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
(9)
กองทรัส ต์มีการทาธุ รกรรมกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่ กาหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต.
(10) กองทรัสต์มีการกูย้ ืมเงิ นหรื อก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมี
นัยสาคัญ หรื อมีการออกตราสารหนี้เป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที

(บจ/ร 29-00)
(11) กองทรั ส ต์ มี ข ้ อ พิ พ าทที่ ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของ
กองทรัสต์ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผูร้ ับเหมาช่วง หรื อผูข้ ายสิ นค้าให้กองทรัสต์
(12) กองทรัสต์มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
(13) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
(14) กองทรัสต์ประกาศเลิกกองทรัสต์ หรื อกิ จการของทรัพย์สินหลักหรื อทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี เลิกกิจการและมีการชาระบัญชี
(15) กองทรั สต์มี การประเมิ นราคาทรั พย์สิ นหลักหรื อทรั พย์สิ นกิ จการโครงสร้ า ง
พื้นฐาน แล้วแต่กรณี โดยผูป้ ระเมินราคาเพื่อเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป
เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ที่กองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ งกองทรัส ต์
ต้องจัดส่ งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
*(16) (17) กองทรัสต์ผิดนัดชาระหนี้ หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรม
เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่
ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดงั กล่าว
ทั้งนี้ กองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยความคื บหน้าเกี่ ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ ตามวรรค
หนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิด
นัดชาระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
(18) กองทรัสต์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สาคัญ การพัฒนาที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากร
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(19) กรณี ใดๆ ที่มีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน
หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ งให้กองทรั ส ต์ เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรัพ ย์โดยไม่
ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละ
รอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่กองทรัสต์มี
เหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อ
ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทาการถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
(*ยกเลิ กความใน (16) ข้ อ 19 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่ อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

(บจ/ร 29-00)
ข้อ 20 เมื่อกองทรัสต์ได้ส่งหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุ ม การจัดส่ งหนังสื อ
ให้กองทรัสต์จดั ส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ นัดประชุ มและ
เอกสารการประชุ ม
ด้วยพร้อมกัน
ในกรณี ที่กองทรั สต์มีผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์สัญ ชาติ ต่างด้าว ให้กองทรั สต์จดั ส่ งหนังสื อนัด
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สญ
ั ชาติ
ต่างด้าวนั้นด้วย
ข้อ 21 ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1)
มีการย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2)
มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อทรัสตี
(3)
มีการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
(4)
มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรื อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ต้ งั ของ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทรัสต์
เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ที่กองทรัสต์ตอ้ งเปิ ดเผยสารสนเทศตาม (3) กองทรัสต์ตอ้ งจัดส่ งหนังสื อ
ลาออกของผูส้ อบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

เหตุที่ต้องเปิ ดเผย
ภายใน 3 วันทาการ

ข้อ 22 ให้กองทรัสต์จดั ส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(1)
รายงานการประชุ มผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ให้จดั ส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ มีการ
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์น้ นั
(2)
รายงานจานวนผู ถ้ ื อ หน่ วยทรั ส ต์ร ายย่อย ณ วันปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพักการโอน
หน่วยทรัสต์หรื อวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยประจาปี หรื อให้สิทธิ ใด ๆ ให้
จัดส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยทรัสต์หรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
เพื่อการให้สิทธิ น้ นั

การจัดส่ งรายงาน
การประชุ มและ
รายงานจานวน
ผู้ถือหน่ วย

ข้อ 23 ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยทรัสต์หรื อวันกาหนด
รายชื่ อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์หรื อวันให้สิทธิ ใดๆ แก่ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ต่อตลาด
หลักทรั พ ย์ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 14 วันก่ อนวันปิ ดสมุด ทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยทรั ส ต์หรื อวันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธิ ใดๆ ดังกล่าว
เมื่ อ กองทรั ส ต์มีการเปลี่ ยนแปลงวันปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพักการโอนหน่ วยทรั ส ต์หรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อวันให้สิทธิ ใดๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์จาก
เดิ มที่ เคยเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรื อวันกาหนดรายชื่ อ

การเปิ ดเผยวันปิ ด
สมุดทะเบียนหรื อ
วันให้ สิทธิใดๆ

(บจ/ร 29-00)
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อวันให้สิทธิ ใดๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ตามที่เคยเปิ ดเผย
ไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น
ข้อ 24 ให้กองทรัสต์จดั ทาและเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
(1)
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
(2)
งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์
(3)
รายงานความคื บ หน้ าของโครงการ ในกรณี ที่ ก องทรั ส ต์ ล งทุ น หรื อมี ไ ว้ซ่ ึ ง
อสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่แล้วเสร็ จ หรื อโครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่ วนที่กองทรัสต์
ลงทุนไว้
(4)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(5)
รายงานประจาปี ของกองทรัสต์
(6)
รายงานอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายงาน
ของกองทรัสต์

ข้อ 25 ให้กองทรั ส ต์จดั ทารายงานสรุ ปผลการด าเนิ นงานของกองทรั สต์ตามแบบที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

การจัดทารายงาน
สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์
เปลีย่ นแปลงเกิน
ร้ อยละ 20

ข้อ 26 ในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานตามงบกาไรขาดทุนของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลง
จากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนเกิ นร้ อยละ 20 ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยสาเหตุ การเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวต่ อตลาด
หลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)
ข้อ 27 ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการจาหน่ ายทรัพย์สินที่ เป็ นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
และทาให้ทรัพย์สินที่ เป็ นทรั พย์สินหลักที่ กองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซึ่ งกองทรัสต์ตอ้ งดาเนิ นการให้ทรัพย์สินที่เป็ นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน
มีมูลค่ ารวมกันไม่ น้อยกว่ามู ลค่ าดังกล่ าว ให้กองทรั ส ต์เปิ ดเผยความคื บ หน้าของโครงการการต่ อตลาด
หลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

ความคืบหน้ า
โครงการ กรณีมี
การจาหน่ าย
ทรัพย์ สินหลัก

ข้อ 28 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้กองทรัสต์เปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรั พ ย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัด ส่ งเอกสารของบริ ษ ทั จดทะเบี ยนโดยผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่ งเอกสารหรื อ
สาเนาเอกสาร

(บจ/ร 29-00)
ข้อ 29 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบตั ิการใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบียนมาใช้บงั คับกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิบตั ิการใด ๆ
ของกองทรัสต์โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์
เปิ ดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม

(*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวัน ที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป)

หมวด 5
การเพิกถอน
ข้อ 31 หน่วยทรัสต์อาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณี
ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
หน่วยทรัสต์หรื อกองทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 ข้อ 5 (1) และ (2)
(2)
เมื่อเข้าเหตุเลิกกองทรัสต์ตามที่ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อเหตุอื่นที่ ทราบ
กาหนดการสิ้ นสุ ดกองทรัสต์ล่วงหน้า
(3)
กองทรัสต์ดาเนินการดังต่อไปนี้อนั อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสิ ทธิ ประโยชน์
หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์
(ก)
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียน
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ
(ข)
เปิ ดเผยข้อมู ลอันเป็ นเท็จในแบบค าขอ งบการเงิ น หรื อรายงานของ
กองทรัสต์ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็ นสาระสาคัญ
(ค)
ดาเนิ นการใดๆ หรื อมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์
** (4)
ผูส้ อบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์เป็ นเวลา 3 ปี
ติดต่อกัน
(5)
เมื่อปรากฏกรณี ที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.
(6)
กองทรั สต์ร้องขอให้เพิ กถอนหน่ วยทรั สต์จากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน
*(7)
ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการชั่วคราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่ วยทรัส ต์น้ ันตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรั พย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชั่วคราว เป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 2 ปี
เนื่องจากกองทรัสต์ฝ่าฝื นหรื อละเลยไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ
ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

เหตุในการเพิกถอน
หน่ วยทรัสต์

(บจ/ร 29-00)
หนังสื อเวียนใด ๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ หรื อกองทรัสต์ไม่สามารถรายงาน ชี้ แจง หรื อ
เปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
*(8)
กองทรัสต์ไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไป หรื อให้มี
คุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิบตั ิที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรื อกองทรัสต์อยูร่ ะหว่างการดาเนินการ
ให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหน่วยทรัสต์เป็ นการชัว่ คราว หรื อขึ้น
เครื่ องหมายไว้ที่หน่วยทรัสต์ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
(*เพิ่มเติมความใน (7) และ (8) ของวรรคหนึ่ งของข้ อ 31 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่ อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)
(**ความใน (4) ของข้ อ 31 เดิมถูกยกเลิกและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ให้กองทรัสต์ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณี มีการเลิกกองทรัสต์
และตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อ
(2)
จัด ให้ มี แ นวทางดู แ ลผู ้ถื อหน่ วยทรั ส ต์ ที่ ซ้ื อขายในประเทศไทยที่ เหมาะสม
(Reasonable Exit) กรณี ยงั ไม่เลิกกองทรัสต์ เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยทรัสต์ของ ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ในตลาดหลักทรัพย์ เป็ นต้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ทาหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่ วยทรัสต์
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในกรณี ที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์หรื อ
กองทรัสต์มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การดาเนินการ
เมื่อสั่ งเพิกถอน
หน่ วยทรัสต์

*ข้อ 33 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การเพิกถอนหลักทรัพ ย์
จดทะเบียนมาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดย
อนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์
เพิกถอนหลักทรัพย์
มาใช้ โดยอนุโลม

(*ความในข้ อ 33 เดิมถูกยกเลิ กและให้ ใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป

(บจ/ร 29-00)
หมวด 6
การยื่นคาขอจดทะเบียนหน่ วยทรัสต์ ของกองทรัสต์ ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์
ข้อ 34 ให้กองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ
ประกาศ ก.ล.ต. ยื่นคาขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์
ให้นาความตามข้อบังคับนี้ มาใช้บงั คับ กับกองทรั สต์ตามวรรคหนึ่ งโดยอนุ โลม ยกเว้น
คุณสมบัติของกองทรัสต์เรื่ องการมีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามข้อ 5 (3)
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(ลงนาม) สถิตย์ ลิ่มพงศ์ พันธุ์
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พนั ธุ)์
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที่ ตลาดหลักทรั พย์ เห็ นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับทรั สต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุ น โดย
กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน เพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

การจดทะเบียน
หน่ วยทรัสต์ กอง
ของทรัสต์ ที่แปลง
สภาพจากกองทุนรวม
อสั งหาริมทรัพย์

