
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 28/2564 

เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

(ฉบบัที่ 19) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ.2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าว่า “ทรัสตอ่ื์น” และ “ลงทุนในทรัสตอ่ื์น” 
ระหว่างบทนิยามค าว่า “บริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ” และค าว่า “การแปลงสภาพ” ในขอ้ 2 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
  ““ทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศน้ี หรือทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้
มีสิทธิในฐานะผูร้ับประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของ (4) ในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “การกูย้ืมเงินของกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการกูย้ืมเงิน 
ของบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นตามขอ้ 12/2 การกูย้ืมเงินของผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือการกูย้ืมเงิน
ของทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มดว้ย” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 12/1   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนอย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี  
         (ก)  ลงทุนผ่านบริษทัที่จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการในลกัษณะ
เดียวกนักบักองทรัสตไ์ม่ว่าบริษทัเดียวหรือหลายบริษทั โดยการถือหุ้นหรือตราสารหน้ีที่ออกโดย
บริษทัดงักล่าว หรือการเขา้ท าสัญญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกบับริษทัดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทั
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/2  
         (ข)  ลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์
         ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน การลงทุน 
ตาม (1) วรรคหน่ึง ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3  

(2)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่า มีกลไกการก ากบัดูแลที่จะท าให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมให้บริษทัตาม (1) วรรคหน่ึง (ก) ผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้ง
ข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตาม (1) วรรคหน่ึง (ข) ด าเนินการให้เป็นไปในท านอง
เดียวกบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท์ี่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง โดยตอ้งมี
กลไกการก ากบัดูแลอย่างนอ้ยตามที่ก าหนดในขอ้ 12/4 หรือขอ้ 12/5 แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ี ในกรณี 
ของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้ืมเงินตามขอ้ 14 ให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตเ์ท่านั้น 

(3)  มีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ในขอ้ 12/3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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  “(3)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) 
วรรคหน่ึง (ข) ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบการลงทุนจากทรัสตีหรือไดร้ับมติจากที่ประชมุผูถื้อ
หน่วยทรัสตอ์นุมตัิการลงทุนดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี  
โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 12/5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
  “ขอ้ 12/5   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) วรรคหน่ึง (ข) 
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่ามีกลไกการก ากบัดูแลผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึน 
เพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ดงัน้ี 

(1)  กลไกที่เทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัตามขอ้ 12/4 วรรคหน่ึง (4) 
และ (5) และในกรณีใดที่กลไกดงักล่าวไม่เพียงพอที่จะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต ์ตอ้งจดัให้มีกลไกอ่ืนที่จ  าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 

(2)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่ตอ้งจดัท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดว้ย” 

  ขอ้ 6   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4) ในขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
  “(4)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) 
วรรคหน่ึง (ข) ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์น (1) (2) และ (3) โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT และแบบ 69-REIT 
(Conversion) ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2563  เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 17) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
และให้ใชแ้บบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT และแบบ 69-REIT (Conversion)  
ทา้ยประกาศน้ีแทน 
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  ขอ้ 8   ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตไดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT หรือ 
แบบ 69-REIT (Conversion) ต่อส านกังานโดยชอบก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั และแบบแสดง
รายการขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั ให้ผูข้ออนุญาตใชแ้บบแสดงรายการขอ้มูลดงักล่าวไดต้่อไป
ส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ไดย้ื่นไวแ้ลว้นั้น 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 

 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


