ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 7/2562
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 15)
____________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นบทนิยามคาว่า “บริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นเจ้าของ”
ระหว่างคาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” และคาว่า “การแปลงสภาพ” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
“
“บริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นเจ้าของ” (wholly-owned subsidiary) หมายความว่า
(1) บริ ษทั ที่มีกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น
(2) บริ ษทั ที่มีกองทรัสต์หรื อบริ ษทั ตาม (1) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
เก้าสิ บเก้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(3) บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเก้าสิ บเก้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น โดยเริ่ มจากการถือหุน้ ของ (1) หรื อ (2)”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (4) ในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
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กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกูย้ มื เงินของ
บริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 12/2 ด้วย”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 6/2559 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 12/1 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการลงทุนผ่านบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการดาเนินการ
ในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ไม่วา่ บริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั โดยการถือหุน้ หรื อตราสารหนี้
ที่ออกโดยบริ ษทั ดังกล่าว หรื อการเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้กูย้ มื เงินกับบริ ษทั ดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12/2 และในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12/3
(2) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ มีกลไกการกากับดูแลที่จะทาให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมให้บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินการให้เป็ นไปในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้สาหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง โดยต้องมีกลไกการกากับดูแลอย่างน้อย
ตามที่กาหนดในข้อ 12/4 แต่ท้ งั นี้ ในกรณี ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกูย้ มื เงินตามข้อ 14
ให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสต์เท่านั้น
(3) มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 12/2 ข้อ 12/3 และข้อ 12/4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 12/2 บริ ษทั ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมตาม
ข้อ 12/1 ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นเจ้าของ (wholly-owned subsidiary)
(2) ในกรณีที่ผทู ้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรื อให้สิทธิในทรัพย์สินหลักดังกล่าว
มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูข้ ออนุญาต ต้องเป็ นบริ ษทั ที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
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(ก) บริ ษทั ที่มีกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ข) บริ ษทั ที่มีกองทรัสต์หรื อบริ ษทั ตาม (ก) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวน
สิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั นั้น โดยเริ่ มจากการถือหุน้ ของ (ก) หรื อ (ข)
การถือหุน้ ในบริ ษทั ตามวรรคหนึ่งไม่วา่ ในชั้นใด ต้องมีสิทธิออกเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
จานวนที่กฎหมายของประเทศที่บริ ษทั นั้นจัดตั้งขึ้นได้กาหนดไว้สาหรับการผ่านมติที่มีนยั สาคัญ
โดยการถือหุน้ ในชั้นสุ ดท้ายเมื่อคานวณโดยวิธีตามสัดส่วน (pro rata basis) แล้ว ต้องมีจานวนหุ้น
ที่กองทรัสต์ถือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ดของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
ในชั้นสุ ดท้าย
(3) เป็ นบริ ษทั ที่กองทรัสต์ไม่สามารถถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนตาม (1)
หรื อ (2) เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น โดยกองทรัสต์หรื อบริ ษทั ตาม (1) หรื อ (2) ต้องถือหุน้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าจานวนขั้นสู งที่สามารถถือได้ตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ สิบ
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น และแสดงได้วา่ กองทรัสต์มีส่วนร่ วมในการบริ หาร
จัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั นั้นด้วย
ข้อ 12/3 ในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน
การลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมของกองทรัสต์ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณีที่กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหนี้หรื อการเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้กยู้ มื เงินกับบริ ษทั ตามข้อ 12/2 บริ ษทั ใด
หากสัดส่วนการลงทุนหรื อการให้กูย้ มื เงินดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่กองทรัสต์และบริ ษทั อื่นตาม
ข้อ 12/2 ถือหุน้ รวมกันในบริ ษทั นั้น ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีให้ลงทุนหรื อเข้าทาสัญญาดังกล่าว
(ข) ได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการลงทุนหรื อการเข้าทา
สัญญาดังกล่าว โดยหนังสื อนัดประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ มูลตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และข้อมูลดังต่อไปนี้
1. เหตุผลและความจาเป็ นในการลงทุนหรื อการเข้าทาสัญญาดังกล่าว
2. ความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย
3. เงื่อนไขการชาระคืนเงินต้น
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(2) กรณีที่กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น
ในบริ ษทั ตามข้อ 12/2 (2) หรื อ (3) ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อนุมตั ิการลงทุนดังกล่าว
โดยหนังสื อนัดประชุมที่จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ มูลตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ข้อมูลอันเป็ นสาระสาคัญต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และข้อมูลดังนี้
(ก) ความเสี่ ยงจากการลงทุนโดยการถือหุน้ ในสัดส่วนดังกล่าว
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สาคัญของการร่ วมลงทุน การแบ่งกาไรและ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั การมีผลใช้บงั คับของสัญญา
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูถ้ ือหุ้นรายอื่นของบริ ษทั ข้อจากัดในการจาหน่ายหุ้นของบริ ษทั ที่กองทรัสต์ถือ
และความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมายในเรื่ องดังกล่าว
ข้อ 12/4 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมผ่านบริ ษทั ตามข้อ 12/2
ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ ได้จดั ให้มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) มีการส่งบุคคลเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั นั้น และมีระเบียบปฏิบตั ิหรื อข้อกาหนดที่ทาให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง
(ก) การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดั เจน และที่มีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ในเรื่ องสาคัญต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ
ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(3) มีการกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์
กับผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริ ษทั ดังกล่าว
(4) มีกลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าว
กับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทารายการสาคัญอื่นใดของ
บริ ษทั ดังกล่าว มีสาระของรายการและได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้าทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ดังกล่าว ทั้งนี้ ให้พิจารณา
การทารายการของบริ ษทั ดังกล่าวทานองเดียวกับการทารายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับ
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ที่กองทรัสต์ตอ้ งได้รับมติของคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ตามข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(5) กลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงเรื่ องใด ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อส่วนได้เสี ยของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ เช่น การแก้ไข
เอกสารสาคัญ การเลิกหรื อเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การออก
หลักทรัพย์ การกูย้ มื เงิน การให้หลักประกัน การโอนหรื อขายทรัพย์สิน เป็ นต้น ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากกองทรัสต์
กลไกการกากับดูแลตามวรรคหนึ่ง (4) และ (5) มิให้นามาใช้บงั คับกับบริ ษทั ตาม
ข้อ 12/2(3) ที่ถูกถือหุน้ โดยกองทรัสต์และบริ ษทั ตามข้อ 12/2 (ถ้ามี) รวมกันน้อยกว่าร้อยละห้าสิ บ
ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 35/2559 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 13 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องมีการประเมิน
มูลค่าตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทั้งในชั้น
ของกองทรัสต์และในชั้นของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(ก) การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12(5)
โดยต้องคานึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ ของกองทรัสต์ ภาระภาษีของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณีที่การลงทุนโดยทางอ้อมดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริ ษทั ตามข้อ 12/2
เป็ นทอด ๆ การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ตอ้ งคานึงถึงปัจจัยตามวรรคหนึ่งของบริ ษทั ในทุกชั้นด้วย
(ข) การประเมินมูลค่าในชั้นของบริ ษทั ที่ถือกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครอง
ในอสังหาริ มทรัพย์ ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12(5)
(2) มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นซึ่งบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั
ที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ (ถ้ามี) ได้ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนโดยอนุโลม
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(ข) ในกรณีที่หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งและจดทะเบียนกับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรื อสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ น
การให้กูย้ มื เงิน ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรื อสัญญาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (2) ด้วย”
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นวรรคสองในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ในกรณี ที่การก่อภาระผูกพันตามวรรคหนึ่งเป็ นการดาเนิ นการเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั ใดตามข้อ 12/2 หากสัดส่ วนการก่อภาระผูกพันดังกล่าวเกินกว่าสัดส่ วนที่กองทรัสต์
และบริ ษทั อื่นตามข้อ 12/2 (ถ้ามี) ถือหุน้ รวมกันในบริ ษทั นั้น การก่อภาระผูกพันดังกล่าวต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12/3(1) โดยอนุโลมด้วย”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกแบบ 69-REIT และแบบ 69-REIT (Conversion) ท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้แบบ 69-REIT
และแบบ 69-REIT (Conversion) ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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