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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 7/2562 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 15) 

____________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ” 
ระหวา่งค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ และค าวา่ “การแปลงสภาพ” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
   ““บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ” (wholly-owned subsidiary)  หมายความวา่    
  (1)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น 
  (2)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (1) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
เกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (3)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของ (1) หรือ (2)” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (4) ในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
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ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “การกูย้มืเงินของกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงการกูย้มืเงินของ
บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นตามขอ้ 12/2 ดว้ย” 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 12/1   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนผา่นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการ 
ในลกัษณะเดียวกนักบักองทรัสตไ์ม่วา่บริษทัเดียวหรือหลายบริษทั โดยการถือหุน้หรือตราสารหน้ี 
ท่ีออกโดยบริษทัดงักล่าว หรือการเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงินกบับริษทัดงักล่าว   
ทั้งน้ี บริษทัดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/2  และในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3  
  (2)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีจะท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมใหบ้ริษทัดงักล่าวด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง โดยตอ้งมีกลไกการก ากบัดูแลอยา่งนอ้ย
ตามท่ีก าหนดในขอ้ 12/4  แต่ทั้งน้ี ในกรณีของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 14  
ใหพ้ิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตเ์ท่านั้น 

(3)  มีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13” 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 12/2 ขอ้ 12/3 และขอ้ 12/4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

“ขอ้ 12/2   บริษทัท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตาม 
ขอ้ 12/1 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 
  (2)  ในกรณีท่ีผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว 
มิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นบริษทัท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
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(ก)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น   

(ข)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของ (ก) หรือ (ข) 

การถือหุน้ในบริษทัตามวรรคหน่ึงไม่วา่ในชั้นใด ตอ้งมีสิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกวา่
จ านวนท่ีกฎหมายของประเทศท่ีบริษทันั้นจดัตั้งขึ้นไดก้ าหนดไวส้ าหรับการผา่นมติท่ีมีนยัส าคญั  
โดยการถือหุน้ในชั้นสุดทา้ยเม่ือค านวณโดยวิธีตามสัดส่วน (pro rata basis) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหุ้น 
ท่ีกองทรัสตถื์อไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ในชั้นสุดทา้ย 
  (3)  เป็นบริษทัท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนตาม (1) 
หรือ (2) เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (1) หรือ (2) ตอ้งถือหุน้
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนขั้นสูงท่ีสามารถถือไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น และแสดงไดว้า่กองทรัสตมี์ส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้นดว้ย 

ขอ้ 12/3   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน  
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มของกองทรัสตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 

(1)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นการลงทุน 
ในตราสารหน้ีหรือการเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการให้กูย้มืเงินกบับริษทัตามขอ้ 12/2 บริษทัใด  
หากสัดส่วนการลงทุนหรือการใหกู้ย้มืเงินดงักล่าวเกินกว่าสัดส่วนท่ีกองทรัสตแ์ละบริษทัอ่ืนตาม 
ขอ้ 12/2 ถือหุน้รวมกนัในบริษทันั้น ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก)  ไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตีใหล้งทุนหรือเขา้ท าสัญญาดงักล่าว  
(ข)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมติัการลงทุนหรือการเขา้ท า

สัญญาดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.  เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรือการเขา้ท าสัญญาดงักล่าว 
2.  ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย 
3.  เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
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  (2)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นการถือหุ้น 
ในบริษทัตามขอ้ 12/2 (2) หรือ (3)  ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมติัการลงทุนดงักล่าว 
โดยหนงัสือนดัประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และขอ้มูลดงัน้ี 

(ก)  ความเส่ียงจากการลงทุนโดยการถือหุน้ในสัดส่วนดงักล่าว 
(ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีส าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและ

ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทั การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญา
ระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทั ขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัท่ีกองทรัสตถื์อ  
และความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 
  ขอ้ 12/4   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนโดยทางออ้มผา่นบริษทัตามขอ้ 12/2  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ไดจ้ดัใหมี้กลไกการก ากบัดูแลบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน 
การถือหุน้ในบริษทันั้น และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีท าใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง 
ไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

(2)  มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 

(ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน  

(ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบติัให้
เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (3)  มีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งกองทรัสต์
กบัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 

(4)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าว 
กบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ 
บริษทัดงักล่าว มีสาระของรายการและไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์
หรือท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตก่์อนการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณา 
การท ารายการของบริษทัดงักล่าวท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบั 
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ท่ีกองทรัสตต์อ้งไดรั้บมติของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
ตามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (5)  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญั เช่น การแกไ้ข
เอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การออก
หลกัทรัพย ์การกูย้มืเงิน การใหห้ลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้ ตอ้งไดรั้บอนุมติั 
จากกองทรัสต ์

กลไกการก ากบัดูแลตามวรรคหน่ึง (4) และ (5) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบับริษทัตาม 
ขอ้ 12/2(3) ท่ีถูกถือหุน้โดยกองทรัสตแ์ละบริษทัตามขอ้ 12/2 (ถา้มี) รวมกนันอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น” 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 13   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งมีการประเมิน
มูลค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม ทั้งในชั้น 
ของกองทรัสตแ์ละในชั้นของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

(ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
โดยตอ้งค านึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ของกองทรัสต์ ภาระภาษีของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และ
ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย ์ 

ในกรณีท่ีการลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุ้นในบริษทัตามขอ้ 12/2  
เป็นทอด ๆ การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบริษทัในทุกชั้นดว้ย 

(ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย ์ใหป้ระเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
  (2)  มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้และบริษทั 
ท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ (ถา้มี) ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
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(ข)  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

สมาคมบริษทัจดัการลงทุนตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ือง 
กบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็น 
การใหกู้ย้มืเงิน ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์น (2) ดว้ย” 

  ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองในขอ้ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  “ในกรณีท่ีการก่อภาระผกูพนัตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของบริษทัใดตามขอ้ 12/2 หากสัดส่วนการก่อภาระผกูพนัดงักล่าวเกินกวา่สัดส่วนท่ีกองทรัสต ์
และบริษทัอ่ืนตามขอ้ 12/2 (ถา้มี) ถือหุน้รวมกนัในบริษทันั้น  การก่อภาระผกูพนัดงักล่าวตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3(1) โดยอนุโลมดว้ย” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกแบบ 69-REIT และแบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  และใหใ้ชแ้บบ 69-REIT  
และแบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


