
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 43/2564 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัที่ 21) 

_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มบทนิยามค าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” ต่อจากบทนิยามค าว่า “ขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

““ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่” 

ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4) และ (5) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556   

“(4)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขาย
อสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 4   

(5)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 5”                          
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกบทนิยามค าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” ในขอ้ 51 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นภาค 5 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั ขอ้ 56 ถึงขอ้ 65 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

“ภาค 5 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์

เพื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
_____________________ 

ขอ้ 56   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นภาคน้ี   

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

_____________________ 

  ขอ้ 57   ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์มื่อมกีารก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้

ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก และยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์
(2)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดให้เป็นผูม้ีอ านาจหนา้ที่ 

ในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลที่ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้ับ 

ความเห็นชอบจากส านักงานให้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

ขอ้ 58   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ให้ถือว่าไดร้ับอนุญาตจากส านักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการเสนอขายต่อบุคคลดงัน้ี โดยตอ้งมีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์ห้กบั 
ผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ผูล้งทุนดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
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       (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั  
       (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
(2)  ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้มีผูถื้อหน่วยทรัสตต์ั้งแต่สองรายข้ึนไป และตอ้งมิได ้

เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวขอ้ง 

(3)  มีลกัษณะทัว่ไปของกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(1) (จ) และ (ฉ)   

รวมทั้งมีสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ

ขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี 

(4)  เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
      (ก)  ทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรัสตล์งทุนตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ 

หลายลกัษณะดงัน้ี 
1.  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(1) และ (2)    
              2.  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม 1. โดยทางออ้มตามหลกัเกณฑ ์

ในขอ้ 12/1(1) และ (2) ขอ้ 12/2 ขอ้ 12/3 ขอ้ 12/4 และขอ้ 12/5 
      (ข)  การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตาม (ก) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายทั้งหมดรวมถึงเงินกูย้ืม (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตอ้งไดม้า 
ซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่จดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้เสร็จในกรณีที่เป็น 
การเสนอขายครั้ งแรกและยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์หรือนบัแต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตภ์ายหลงัจดัตั้งกองทรัสต ์  

      (ค)  ทรพัยสิ์นหลกัตาม (ก) ตอ้งไม่เป็นของบุคคลที่มีลกัษณะตามขอ้ 13/1   
เวน้แต่บุคคลดงักล่าวไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุม 
การด าเนินงาน จนท าให้บุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะตามขอ้ 13/1 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้  

(5)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นหลกั
ตาม (4) ให้สามารถลงทุนในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอ่ืนใดไดทุ้กประเภท 

(6)  มีการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(3)   
(7)  การกูย้ืมเงินของกองทรัสตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13/2 
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(8)  มีการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(5) (ก) (ข) (ง)  
และ (จ) 

(9)  มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 
(10)  มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(6) 
(11)  ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือทรัสตีสามารถด ารงเงินกองทุนได ้

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี แลว้แต่กรณี 

(12)  ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล และเอกสาร 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 63 ครบถว้น 

ขอ้ 59   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด ารงสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 58(4) 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  เวน้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายุกองทรัสต์ 

ขอ้ 60   ให้น าความในขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 27 ขอ้ 29 ขอ้ 30 ขอ้ 31 ขอ้ 32 ขอ้ 36 ขอ้ 39 
ขอ้ 40 และขอ้ 40/1 ในภาค 1 โดยอนุโลม 

ขอ้ 61   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยว่า 
การจดัตั้งหรือการจดัการกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
หรือการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั มีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็น 
การหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์นที่เก่ียวขอ้ง  ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี 
ไวก่้อนหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตใ์นกรณีดงักล่าวได ้

  ขอ้ 62   ในกรณีที่มีความจ าเป็นและสมควร ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
หากผูไ้ดร้ับอนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต ์
เกินกว่าอตัราที่ก าหนดในขอ้ 27 โดยไม่ถูกจ ากดัสิทธิเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ 
การรับประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยื่นค าขอผ่อนผนั 
ต่อส านกังานก่อนการด าเนินการดงักล่าว  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที่จะขอผ่อนผนัไดต้ามวรรคหน่ึงไม่รวมถึง
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 
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หมวด 2 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

_____________________ 

ขอ้ 63   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ในแต่ละครั้ ง ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-Private 
REIT  พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และเอกสารอ่ืนต่อส านกังาน ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน 

ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามวรรคหน่ึง มีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล  

ขอ้ 64   ให้น าขอ้ 47 ในภาค 2 มาใชบ้งัคบักบัการยื่นแบบเสดงรายการขอ้มูล 
ของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

หมวด 3 
การรายงานผลการขาย 

_____________________ 

ขอ้ 65   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตรายงานผลการขายและส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ต่อส านกังานภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องส านกังาน” 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


