
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที่ กร. 23/2564 

เร่ือง  การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนทีใ่ห้ใชท้รัสตไ์ด้ 
(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 8(1) และมาตรา 12(3) แห่งพระราชบญัญตั ิ
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กข. 8/2552  เร่ือง 
การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใชท้รัสตไ์ด ้ลงวนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กร. 7/2557  เร่ือง 
การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใชท้รัสตไ์ด ้(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กร. 4/2558  เร่ือง 
การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใชท้รัสตไ์ด ้(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
  (4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่กร. 4/2564  เร่ือง 
การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใชท้รัสตไ์ด ้(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564   

  ขอ้ 2   ทรัสต์อาจก่อตั้งข้ึนเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ทรัสตส์ าหรับการบริหารและจดัการลงทุน (active trust) ที่มีการออกใบทรัสต ์
ซ่ึงไดแ้ก่ 
        (ก)  ทรัสตเ์พื่อการลงทุนของผูล้งทุนสถาบนัและรายใหญ่ (Institutional Investor 
& High Net Worth Trust Fund) 
         (ข)  ทรัสตเ์พือ่การลงทุนในอสังหาริมทรพัย ์ (Real Estate Investment Trust) 
        (ค)  Exchange-traded fund ในรูปทรัสต ์
        (ง)  นิติบุคคลเฉพาะกิจในรูปทรัสต ์(Special Purpose Trust) 
        (จ)  ทรัสตท์ี่เก่ียวกบัการออกตราสารศุกูก (Sukuk Trust) 
        (ฉ)  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust) 
  (2)  ทรัสตส์ าหรับการถือครองทรัพยสิ์นหรือเพื่อประโยชน์ในการช าระหน้ีในการ 
ออกหลกัทรัพย ์(passive trust) ไดแ้ก่ 
        (ก)  ทรัสตใ์นการออกและเสนอขายหุ้นให้กรรมการและพนกังาน 
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        (ข)  ทรัสตใ์นโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง  
(Employee Joint Investment Program Trust) 
        (ค)  ทรัสตใ์นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 
        (ง)  การตั้งบญัชีเงินส ารอง (reserve account) หรือเงินทุนทยอยช าระ (sinking fund) 
ในรูปทรัสตเ์พื่อการช าระหน้ีในการออกหุ้นกู ้
        (จ)  การตั้งบญัชีทรัพยสิ์นในรูปทรัสตใ์นการเรียกเก็บหน้ีให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ 
        (ฉ)  ทรสัตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัที่อา้งอิงหรือมีกระแสรายรับ
จากอสังหาริมทรพัย ์
  (3)  ทรัสตเ์พื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ไม่ว่าจะเป็นตาม 
(1) หรือ (2) 

  ขอ้ 3   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 2(1) (ฉ) ตอ้งเป็นทรัสตท์ี่มี
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนและแสวงหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามลกัษณะ 
ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนดเป็นหลกั และมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust) 

  ขอ้ 4   ทรัสตส์ าหรบัธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทลัที่อา้งอิงหรือมีกระแสรายรับจาก 
อสังหาริมทรพัยต์ามขอ้ 2(2) (ฉ) ตอ้งเป็นทรัสตต์ามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเสนอขายโทเคนดิจิทลัต่อประชาชนที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ทรัสตส์ าหรับการถือกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรพัยห์รือมีสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรพัยท์ี่มหีนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)  
  (2)  ทรัสตส์ าหรับการลงทุนในสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยท์ี่มีกรรมสิทธ์ิหรือ 
มีหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)  
  (3)  ทรัสตท์ี่มีทรพัยสิ์นในกองทรัสตเ์ป็นหุ้นของนิติบุคคลเฉพาะกิจซ่ึงเป็น 
ผูถื้อกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยห์รือมีสิทธิครอบครองในอสงัหาริมทรพัยท์ี่มีหนงัสือรับรอง 
การท าประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
        (ก)  เป็นการถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของนิติบุคคลเฉพาะกิจนั้น   
        (ข)  เป็นการถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อโทเคนดิจิทลั เพือ่มิใหท้รพัยสิ์น 
ของนิติบุคคลเฉพาะกิจดงักล่าวถูกจ าหน่าย จ่าย โอน หรือก่อภาระผูกพนั โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบ 
จากทรัสต ี ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์



3 

        นิติบุคคลเฉพาะกิจตามวรรคหน่ึง  หมายความว่า   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชน
จ ากดัที่จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการถือกรรมสิทธ์ิหรือมีสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย ์
ตามขอ้ก าหนดในการเสนอขายโทเคนดิจิทลั    

  ขอ้ 5   ทรัสตเ์พื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามขอ้ 2(3) ตอ้งมีลกัษณะเป็นไป 
ตามองคป์ระกอบครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีวตัถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายข้ึนไป โดยจ ากดั
ลกัษณะของผูล้งทุนไวเ้ฉพาะที่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้งทุนรายใหญ่  แต่ทั้งน้ี ตอ้งมไิดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
  (2)  มีการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรัพยสิ์น 
ที่เกิดจากเงินทุน 
  (3)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในหุ้น  
หรือการสนบัสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุ้นของกิจการนั้นในภายหลงั  
โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรับปรุงการด าเนินงาน หรือ  
การด าเนินการอ่ืนใดในลกัษณะที่สะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

  ขอ้ 6   ในกรณีที่มีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศที่ถูกยกเลิกตามขอ้ 1  
ให้การอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

  ขอ้ 7   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นายพิชิต  อคัราทิตย)์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กร. 15/2565  เร่ือง การก าหนดประเภทธุรกรรม 
ในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได ้(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 


