
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทจ. 47/2564 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัที่ 22) 

_____________________ 

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

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มบทนิยามค าว่า “กองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน” และ “กองทรัสต ์

ที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า” ต่อจากบทนิยามค าว่า “ผูล้งทุนสถาบนั” ในขอ้ 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
  ““กองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน”  หมายความว่า   กองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม 

  “กองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า”  หมายความว่า  กองทรัสตท์ี่มี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ โดยเงื่อนไข
ดงักล่าวเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดเพิ่มเติมข้ึน นอกเหนือจากเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาเช่าเน่ืองจาก 
การผิดสัญญา” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่  
ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(4)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
และกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 4” 
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ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (จ) ของ (5) ในขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(จ)  กองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท์ีม่ีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่า ซ่ึงมีผูจ้องซ้ือไม่ถึงจ านวนดงัน้ี 

1.  ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย เฉพาะกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ 
ผูล้งทุนทัว่ไป 

2.  ไม่ถึงสองราย เฉพาะกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  

ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความในภาค 4 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
ที่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจ้าของเดิม ขอ้ 51 ขอ้ 52 ขอ้ 53 ขอ้ 54 และขอ้ 55  
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“ภาค 4 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 

และกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า 
_____________________ 

ขอ้ 51   ในภาคน้ี  
  “เจา้ของเดิม”  หมายความว่า    

(1)  บุคคลที่เป็นเจา้ของและเป็นผูข้ายอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตจ์ะลงทุน 
ให้แก่กองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่มี 
ขอ้ก าหนดขายคืน 

(2)  บุคคลที่เป็นผูใ้ห้เช่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตจ์ะลงทนุ  ในกรณีของกองทรัสต ์
ที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า 
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“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 

ขอ้ 52   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี  ใหผู้ย้ื่นค าขออนุญาต 
เสนอขายหน่วยทรัสตป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นภาคน้ีเพิ่มเติม  ทั้งน้ี ในกรณีที่หลกัเกณฑ ์
ในภาคอ่ืน ๆ ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาคน้ี  ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาคน้ี 

ขอ้ 53   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
หรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผูล้งทุนทัว่ไป จะไดร้ับอนุญาตจากส านักงาน
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมดที่กองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มี
ขอ้ก าหนดดงัน้ี 
         (ก)  ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้เจา้ของเดิม 
มีภาระผูกพนั (obligation) ในการซ้ืออสังหาริมทรัพยคื์น ภายในวนัเวลาและตามราคาที่ก าหนดไว้
ล่วงหนา้ในวนัที่ท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว       
         (ข)  ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ตอ้งมีขอ้ตกลง 
ให้กองทรัสตม์ีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในวนัเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ 
ในวนัที่ท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  และให้กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยจากเจา้ของเดิม 
เมื่อกองทรัสตใ์ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไข  ทั้งน้ี เงื่อนไขดงักล่าวตอ้งไม่มีผลท าให้สัญญา
เช่ามีลกัษณะเป็นนิติกรรมอ าพรางสัญญาอ่ืน 

(2)  อสังหาริมทรพัยท์ีจ่ะลงทุนตาม (1) อย่างนอ้ยตอ้งผ่านการประเมินมลูค่าทรัพยสิ์น
ดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และวิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach)  

(3)  ภาระผูกพนั (obligation) หรือขอ้ตกลง ตาม (1) ตอ้งท าในรูปแบบของสัญญา 
ที่มีขอ้ก าหนดอย่างนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  ระบุช่ือเจา้ของเดิมที่มีสิทธิซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือผูม้ีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

(ข)  วนัเวลาที่จะซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือบอกเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
(ค)  เหตุแห่งการผิดนดัไขว ้(event of cross-default) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

ความสามารถของเจา้ของเดิมในการซ้ืออสังหาริมทรัพยคื์น หรือในการจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่า เช่น การผิดนดัช าระหน้ีหุ้นกูห้รือมูลหน้ีอ่ืน การหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคญัไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือถูกศาลส่ังอายดัทรัพยสิ์น เป็นตน้   
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(ง)  ก าหนดราคาซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนและตอ้งไม่มีเงื่อนไขที่จะท าให้
จ านวนเงินที่ตกลงกันไวเ้ปล่ียนแปลง ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน  

(จ)  มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัน้ี ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่า 

       1.  ค่าชดเชยให้แก่กองทรัสตเ์มื่อมีการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ่ึงตอ้งเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนหรือเป็นสูตรการค านวณที่ชดัเจน  

       2.  เงื่อนไขในการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่า 
(4)  เจา้ของเดิมตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  เป็นนิติบุคคลและไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการถือครองอสังหาริมทรัพย ์
ตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 

(ข)  มีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ย
วิชาชีพบญัชี และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ   

(ค)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ที่ส านกังานยอมรับ และมีการทบทวนการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
จนกว่าจะมีการซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่า แลว้แต่กรณี   
  (5)  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน
อาจมีขอ้ก าหนดให้สามารถจดัหาผลประโยชน์จากการท าก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
ที่ลงทุนกบัราคาขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวได ้

  ขอ้ 54   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
หรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
จะไดร้ับอนุญาตจากส านกังานต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมดที่กองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 

      (ก)  เป็นอสังหาริมทรัพยท์ีม่ีลกัษณะตามขอ้ 53(1)  
      (ข)  เป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 

1.  มีขอ้ตกลง (option) ใหเ้จา้ของเดิมซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืน 
ภายในวนัเวลาและตามราคาที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ในวนัที่ท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ 
เช่น สัญญาขายฝาก เป็นตน้ 

            2.  มีขอ้ตกลงให้เจา้ของเดิมมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในวนัเวลา 
และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ในวนัที่ท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และให้กองทรัสต์ 
มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยจากเจา้ของเดิมเมื่อเจา้ของเดิมใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไข   
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  (2)  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัที่มีลกัษณะตาม (1) (ก)  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 53(2) ขอ้ 53(3) ขอ้ 53(4) (ก) และ (ข) และขอ้ 53(5)  
  (3)  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัที่มีลกัษณะตาม (1) (ข)  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 53(2) ขอ้ 53(3) (ก) (ข) (ง) และ (จ) ขอ้ 53(4) (ก) และขอ้ 53(5) 
                           (4)  ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียง 
การปฏิบตัิตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
                          (5)  มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์ห้กบัผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ          
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
                          (6)  ไม่มวีตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 55   ในกรณีที่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามภาคน้ี มีการจดัการ
กองทรัสตอ่ื์นไม่ว่าจะเป็นกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่าหรือไม่  ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตท์ี่ยื่นขออนุญาตเสนอขายตามขอ้ 53 หรือขอ้ 54  
ตอ้งไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอ่ื์นที่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
จัดการอยู่  เวน้แต่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จะแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไก 
ในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น ได้รับอนุมติัจาก 
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ่ื์นแลว้ เป็นต้น 

ขอ้ 55/1   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละครั้ ง ให้ผูย้ืน่ค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT 
 (1)  สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่ 
เจา้ของเดิม หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 
ไวล่้วงหนา้ 
 (2)  ขอ้มูลผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุน (ถา้มี)  
 (3)  ขอ้มูลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และ 
วิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 
 (4)  ขอ้มูลวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของการมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขาย
อสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ เช่น ลกัษณะผลตอบแทนที่คาดว่าผูล้งทุนจะไดร้ับ การด าเนินการ       
ของกองทรัสตภ์ายหลงัจากการขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม ความเส่ียงและผลกระทบ      
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสัญญา และแผนการด าเนินการภายหลงัเหตุการณ์ดงักล่าว     
เป็นตน้  
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 (5)  ขอ้มูลวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) ของตวัแปรต่าง ๆ 
ที่อาจกระทบต่อผลตอบแทนที่ผูล้งทุนคาดหวงัว่าจะไดร้ับ เชน่ อตัราการเช่า (occupancy rate) เป็นตน้ 

(6)  ขอ้มูลประมาณการค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น และสัดส่วนของเงินลงทุน 
ที่มีการกนัไวเ้พื่อดูแลรักษาทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพดี 
 (7)  ขอ้มูลอ่ืนที่จ  าเป็นและอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน (ถา้มี)” 

ขอ้ 5   ให้ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์และแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนังสือช้ีชวน ที่ส านักงานไดร้ับก่อนวนัที่ประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยู่ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ที่ใชบ้งัคบัอยู่ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


