
ร่- ร่าง -าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /25 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่        ) 

____________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามค าว่า “บริษัทที่กองทรัสต์เป็นเจ้าของ” 
ระหว่างค าว่า “ตลาดหลักทรัพย์” และค าว่า “การแปลงสภาพ” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
   ““บริษัทที่กองทรัสต์เป็นเจ้าของ” (wholly-owned subsidiary)  หมายความว่า    
  (1)  บริษัทที่มีกองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 
  (2)  บริษัทที่มีกองทรัสต์หรือบริษัทตาม (1) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 
เก้าสิบเก้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 
  (3)  บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของ (1) หรือ (2)” 
 

ร่างประกาศตาม พ.ร.บ. หลักทรพัย์ฯ ที่ผ่าน 

การพิจารณาของฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1 แล้ว 

เมื่อวันที่                  27 ก.ย. 61                     . 

ครั้งที่     2      CSDS เลขที่       67/2561        . 
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  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของ (4) ในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกู้ยืมเงินของ
บริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 12/2 ด้วย” 

ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 12/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 12/1   การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นการลงทุนผ่านบริษัทที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินการ 
ในลักษณะเดียวกันกับกองทรัสต์ไม่ว่าบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท โดยการถือหุ้นหรือตราสารหนี้ 
ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว หรือการเข้าท าสัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทดังกล่าว   
ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12/2  และในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12/3  
  (2)  ผู้ขออนุญาตแสดงได้ว่า มีกลไกการก ากับดูแลที่จะท าให้ผู้จัดการกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ส าหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง โดยต้องมีกลไกการก ากับดูแลอย่างน้อย
ตามที่ก าหนดในข้อ 12/4  แต่ทั้งนี้ ในกรณีของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงินตามข้อ 14  
ให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสต์เท่านั้น 

(3)  มีการประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13” 

ข้อ 4   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 12/2 ข้อ 12/3 และข้อ 12/4 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
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“ข้อ 12/2   บริษัทที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมตาม 
ข้อ 12/1 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นบริษัทที่กองทรัสต์เป็นเจ้าของ (wholly-owned subsidiary) 
  (2)  ในกรณีที่ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือให้สิทธิในทรัพย์สินหลักดังกล่าว 
มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้ขออนุญาต ต้องเป็นบริษัทที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้  

(ก)  บริษัทที่มีกองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น   

(ข)  บริษัทที่มีกองทรัสต์หรือบริษัทตาม (ก) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น 

(ค)  บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทนั้น โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของ (ก) หรือ (ข) 

การถือหุ้นในบริษัทตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในชั้นใด ต้องมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า
จ านวนที่กฎหมายของประเทศที่บริษัทนั้นจัดต้ังขึ้นได้ก าหนดไว้ส าหรับการผ่านมติที่มีนัยส าคัญ  
โดยการถือหุ้นในชั้นสุดท้ายเมื่อค านวณโดยวิธีตามสัดส่วน (pro rata basis) แล้ว ต้องมีจ านวนหุ้น 
ที่กองทรัสตถ์ือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
ในชั้นสุดท้าย 
  (3)  เป็นบริษัทที่กองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนตาม (1) 
หรือ (2) เนื่องจากมีข้อจ ากัดตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรัสต์หรือบริษัทตาม (1) หรือ (2) ต้องถือหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าจ านวนขั้นสูงที่สามารถถือได้ตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น และแสดงได้ว่ากองทรัสต์มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้นด้วย 

ข้อ 12/3   ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน  
การลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมของกองทรัสต์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  กรณีที่กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการลงทุน 
ในตราสารหนี้หรือการเข้าท าสัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกับบริษัทตามข้อ 12/2 บริษัทใด  
หากสัดส่วนการลงทุนหรือการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่กองทรัสต์และบริษัทอ่ืนตาม 
ข้อ 12/2 ถือหุ้นรวมกันในบริษัทนั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
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(ก)  ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีให้ลงทุนหรือเข้าท าสัญญาดังกล่าว  
(ข)  ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนหรือการเข้าท า

สัญญาดังกล่าว โดยหนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.  เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรือการเข้าท าสัญญาดังกล่าว 
2.  ความสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ย 
3.  เงื่อนไขการช าระคืนเงินต้น 

  (2)  กรณีที่กองทรัสต์จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้น 
ในบริษัทตามข้อ 12/2 (2) หรือ (3)  ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติการลงทุนดังกล่าว 
โดยหนังสือนัดประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ต้องมีข้อมูลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
ข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยทรัสต์ และข้อมูลดังนี้ 

(ก)  ความเสี่ยงจากการลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าว 
(ข)  รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ส าคัญของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและ

ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท การมีผลใช้บังคับของสัญญา
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท ข้อจ ากัดในการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทที่กองทรัสต์ถือ  
และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายในเร่ืองดังกล่าว 
  ข้อ 12/4   ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนโดยทางอ้อมผ่านบริษัทตามข้อ 12/2  
ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าได้จัดให้มีกลไกการก ากับดูแลบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยดังต่อไปนี้   
  (1)  มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษัทนั้น และมีระเบียบปฏิบัติหรือข้อก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้อง 
ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

(2)  มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งต้ัง 
ตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง 

(ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเร่ืองส าคัญต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ก่อน  

(ข)  การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ 
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

(ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวปฏิบัติให้
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 
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  (3)  มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างกองทรัสต์
กับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัทดังกล่าว 

(4)  มีกลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษัทดังกล่าว 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนใดของ 
บริษัทดังกล่าว มีสาระของรายการและได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์
หรือที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเข้าท ารายการดังกล่าวของบริษัทดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้พิจารณา 
การท ารายการของบริษัทดังกล่าวท านองเดียวกับการท ารายการในลักษณะและขนาดเดียวกันกับ 
ที่กองทรัสต์ต้องได้รับมติของคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์หรือที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ 
ตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
  (5)  กลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในเร่ืองส าคัญของ
บริษัทดังกล่าว เช่น การแก้ไขเอกสารส าคัญ การเลิกหรือเปลี่ยนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเงินทุน การออกหลักทรัพย์ การกู้ยืมเงิน การให้หลักประกัน การโอนหรือขายทรัพย์สิน  
เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติจากกองทรัสต์ 

กลไกการก ากับดูแลตามวรรคหนึ่ง (4) และ (5) มิให้น ามาใช้บังคับกับบริษัทตาม 
ข้อ 12/2(3) ที่ถูกถือหุ้นโดยกองทรัสต์และบริษัทตามข้อ 12/2 (ถ้ามี) รวมกันน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถูกถือหุ้นน้ัน” 

ข้อ 5   ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 13   การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อม ต้องมีการประเมิน
มูลค่าตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทั้งในชั้น 
ของกองทรัสต์และในชั้นของบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

(ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12(5) 
โดยต้องค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของกองทรัสต์ ภาระภาษีของบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้น และ
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย์  

ในกรณีที่การลงทุนโดยทางอ้อมดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริษัทตามข้อ 12/2  
เป็นทอด ๆ การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ต้องค านึงถึงปัจจัยตามวรรคหนึ่งของบริษัทในทุกชั้นด้วย 
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(ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษัทที่ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย์ ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12(5) 
  (2)  มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอ่ืนซึ่งบริษัทที่กองทรัสต์เป็นผู้ถือหุ้นและบริษัท 
ที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ (ถ้ามี) ได้ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข)  ในกรณีที่หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   สมาคมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน 
  (3)  ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรือสัญญาที่มีลักษณะเป็น 
การให้กู้ยืมเงิน ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ใน (2) ด้วย” 

  ข้อ 6   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองในข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
  “ในกรณีที่การก่อภาระผูกพันตามวรรคหนึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของบริษัทใดตามข้อ 12/2 หากสัดส่วนการก่อภาระผูกพันดังกล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่กองทรัสต์ 
และบริษัทอื่นตามข้อ 12/2 (ถ้ามี) ถือหุ้นรวมกันในบริษัทนั้น  การก่อภาระผูกพันดังกล่าวต้อง 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12/3(1) โดยอนุโลมด้วย” 

ข้อ 7   ให้ยกเลิกแบบ 69-REIT ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 24/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  และให้ใชแ้บบ 69-REIT ท้ายประกาศนี้แทน 

  ข้อ 8   ให้ยกเลิกแบบ 69-REIT (Conversion) ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
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ที่ ทจ. 24/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  และให้ใช้แบบ 69-REIT (Conversion) ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 9   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 


