
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 6/2559 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 9) 
____________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน” ระหวา่ง 
ค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ และค าวา่ “การส่งเสริมการขาย” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  
 ““สมาคมบริษทัจดัการลงทุน”  หมายความว่า   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันา
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน” 

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (1) ในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(ค)  แสดงไดว้า่กองทรัสตจ์ะมีทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยลา้นบาท เพื่อรองรับการลงทุนในทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 12  
หรือขอ้ 12/1” 
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 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (ก) ของ (2) ในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 53/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(ก)  ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 โดยอาจเป็น 
การลงทุนโดยทางตรง หรือเป็นการลงทุนโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1 ก็ได”้ 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(4)  การกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต ์หากประสงคจ์ะใหก้องทรัสต์
กูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัได ้ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
  (ก)  มีขอ้ก าหนดใหก้องทรัสตก์ูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัไดอ้ยา่งชดัเจนใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ โดยการกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่โดยการออกตราสารหน้ีหรือการเขา้ท าสัญญา
ท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน ตอ้งไม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 13/2  
  (ข)  จ ากดัสัดส่วนการกูย้มืเงินไม่วา่กระท าโดยวิธีการใด ซ่ึงไม่เกินไปกวา่อตัรา
ตามขอ้ 14 
  (ค)  จ ากดัการก่อภาระผกูพนัไวไ้ม่เกินไปกวา่กรณีท่ีก าหนดตามขอ้ 15 เท่านั้น 
  การกูย้มืเงินของกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึง การกูย้มืเงินของ
บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นตามขอ้ 12/1 วรรคหน่ึงดว้ย” 

 ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
 “ขอ้ 12/1   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มตามขอ้ 10(2) (ก) 
ตอ้งเป็นการลงทุนผา่นการถือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการ 
ในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสตต์ามประกาศน้ี ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 
บริษทันั้น 



3 

 กองทรัสตอ์าจใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัตามวรรคหน่ึงผา่นการถือตราสารหน้ี หรือ 
การเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงิน โดยใหถื้อวา่การใหบ้ริษทัดงักล่าวกูย้มืเงิน 
เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 10(2) (ก) ดว้ย” 

 ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี  
ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 13   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มตามขอ้ 12/1 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม  ทั้งในชั้น
ของกองทรัสตแ์ละในชั้นของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  (ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 
ขอ้ 12(5) โดยใหค้  านึงภาระภาษีของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้มดว้ย 
  (ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ตามขอ้ 12/1 
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
 (2)  มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไดล้งทุนไว ้
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
  (ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 
 (3)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีมาตรการหรือกลไกท่ีจะท าใหท้รัสตีและผูจ้ดัการ
กองทรัสตส์ามารถดูแลและควบคุมใหบ้ริษทัดงักล่าวด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกบั
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง  เวน้แต่ในกรณีของ
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 14 จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได ้ 
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึง (3) ใหส้ านกังานมีอ านาจ 
ประกาศก าหนดมาตรการหรือกลไกท่ีผูข้ออนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขึ้นได”้ 

 ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 13/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
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 “ขอ้ 13/2   การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่กระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  
 (1)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กู้ 
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
 (2)  ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ 
 (3)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง 
 (4)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์ 

 ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
    (นายรพี  สุจริตกุล) 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  


