ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 25/2557
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 3)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นบทนิยามคาว่า “การส่ งเสริ มการขาย” ระหว่าง
บทนิยามคาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” และ “ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์” ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
“
“การส่งเสริ มการขาย” หมายความว่า การให้ของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่นใด
แก่ผลู ้ งทุน เพื่อจูงใจให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) การให้เช่า และค่าเช่า ให้หมายความรวมถึงการให้ใช้พ้นื ที่ที่มีการเรี ยก
ค่าตอบแทน การให้บริ การที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าหรื อให้ใช้พ้นื ที่ แล้วแต่กรณี และค่าตอบแทน
ที่ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าว”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ 9 คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ตอ้ งมีที่ปรึ กษาทางการเงิน
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคาขออนุญาต เว้นแต่ในกรณีที่
ผูข้ ออนุญาตมีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้ จะไม่จดั ให้มีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทา
คาขออนุญาตก็ได้
(1) เป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
และเริ่ มประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว
(2) มิได้เป็ นหรื อมีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูท้ ี่จะจาหน่าย โอน ให้เช่า
หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ผขู ้ ออนุญาตไม่สามารถ
ทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) อสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรัสต์จะลงทุน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมิได้เป็ นหรื อ
มีความเกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูท้ ี่จะจาหน่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์
แก่กองทรัสต์ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
การให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดาเนินงาน”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 9/1 ในหมวด 1 การยื่นคาขออนุญาต ของภาค 1
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสั งหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 9/1 คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ตามข้อ 9 และเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขออนุญาต ต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้ลงนามรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้วย
(1) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันผูข้ ออนุญาต
(2) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงิน ในกรณีที่ตอ้ งจัดให้มี
ที่ปรึ กษาทางการเงินร่ วมจัดทาคาขออนุญาต”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) การบริ หารจัดการกองทรัสต์
(ก) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่ากลไกการบริ หารจัดการกองทรัสต์จะไม่สามารถ
รักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม
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(ข) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าผูข้ ออนุญาตขาดระบบที่เพียงพอที่จะทาให้สามารถ
บริ หารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้อย่างน่าเชื่อถือ
(ค) แสดงได้วา่ ผูข้ ออนุญาตได้ตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence)
อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 16 และเปิ ดเผยข้อมูลและความเสี่ ยงไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
(ง) แสดงได้วา่ มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ในการจัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17
(จ) แสดงได้วา่ ทรัสตีมีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่และไม่ใช่บุคคลที่ขาด
ความเป็ นอิสระตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 51/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 17 การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการจัดการกองทรัสต์
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ มีมาตรการหรื อกลไกที่สามารถรองรับให้การจัดการ
กองทรัสต์ดาเนินไปในลักษณะที่เป็ นธรรม ไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(2) ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยูด่ ว้ ย ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์อื่นนั้น เว้นแต่กองทรัสต์อื่นนั้นเป็ นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาค 3”
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ข้อ 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (4/1) และ (4/2) ในวรรคหนึ่งของข้อ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“(4/1) การโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรื อจะเสนอขายหน่วยทรัสต์
โดยวิธีการอื่นนอกจากการจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวน และการส่ งเสริ มการขาย ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 25/1 ข้อ 25/2 และข้อ 25/3 ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ให้สานักงานมีอานาจดังนี้
(ก) กาหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด เพื่อให้มีความชัดเจนเพียงพอที่
ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะสามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริ มการขายได้
(ข) กาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียด เพื่อเป็ นการให้
แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริ ม
การขาย และหากผูไ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
(ค) กาหนดให้การโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายบางกรณีตอ้ งได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานก่อนทาการโฆษณาหรื อจัดให้มีการส่ งเสริ มการขายนั้น เพื่อตรวจสอบ
ให้การโฆษณาหรื อการส่ งเสริ มการขายนั้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
(4/2) ในกรณีผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน (4/1) ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของสานักงานที่จะสั่งให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังนี้
(ก) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่ งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(ข) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(ค) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ทาให้สาคัญผิด
(ง) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจลงทุน บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความใน (7) และ (8) ของวรรคหนึ่งในข้อ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(7) ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการ
หรื อดูแลให้ผจู ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดาเนินการดังนี้
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(ก) คืนเงินค่าจองซื้ อหน่วยทรัสต์แก่ผจู ้ องซื้อภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขาย รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
(ข) ไม่นาเงินที่ได้รับเป็ นค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่ วนที่คาดว่าต้องคืนให้แก่
ผูจ้ องซื้อตาม (ก) ไปใช้ในกิจการใด ๆ ก่อนที่จะดาเนินการเพื่อคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื้อ
(8) เมื่อปรากฏกรณีที่เป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตแจ้งให้สานักงานทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว ทั้งนี้ ในกรณี
ที่เป็ นการยกเลิกการเสนอขายตาม (5) หรื อ (6) (ก) ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง”
ข้อ 9 ให้เพิม่ ความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 25/1 ข้อ 25/2 และข้อ 25/3 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 25/1 ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องดาเนินการให้
การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่ วนของเนื้อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้
ผูล้ งทุนได้รับข้อมูลที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยการโฆษณา
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานตามภาค 2 และภาค 3 ของประกาศนี้
(3) ไม่เร่ งรัดให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
(4) ไม่มีลกั ษณะชี้นาหรื อประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน หรื อเป็ นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีขอ้ มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
(ข) มีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข
(ค) ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่ นรู ปแบบที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่สาคัญผิด
(5) มีคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการลงทุนในหน่วยทรัสต์อย่างเหมาะสม และมี
การแจ้งสถานที่สาหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์
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(6) หากเป็ นการโฆษณาโดยใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็ นข้อมูล
ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
(7) ในกรณีที่เป็ นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริ มการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้อง
มีขอ้ มูลของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายรวมอยูด่ ว้ ย โดยข้อมูลหน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นเนื้ อหาหลัก และข้อมูล
การจัดรายการส่งเสริ มการขายเป็ นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็ นส่วนน้อย
(8) การนาค่าโฆษณามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ
การโฆษณานั้นเป็ นไปเพื่อกองทรัสต์หรื อจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสต์น้ นั
(9) ดูแลให้ผจู ้ ดั ทาโฆษณาร่ วมกับผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อผูจ้ ดั ให้มีการโฆษณา
เพื่อผูไ้ ด้รับอนุญาต ดาเนินการให้เป็ นไปตาม (1) ถึง (8)
ในกรณี ที่การโฆษณาตามวรรคหนึ่งเป็ นการดาเนิ นการในช่วงระยะเวลาก่อนที่แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนจะมีผลใช้บงั คับ นอกจากหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับด้วย
ข้อ 25/2 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้ขอ้ ความ คาเตือน หรื อข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรื อมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอ และต้องให้
ความสาคัญในการแสดงคาเตือนในเรื่ องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรื อข้อมูลส่วนใหญ่
ในโฆษณานั้น ๆ ด้วย
ข้อ 25/3 ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจจัดให้มีการส่งเสริ มการขายได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดผูล้ งทุนโดยใช้การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยไม่คานึงถึงข้อมูลที่เป็ นพื้นฐานซึ่งจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด
(3) มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผลู ้ งทุนจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ไม่ทาให้สาคัญผิด เหมาะสมและเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าเป็ นการทัว่ ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการขาย
(5) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขายจากกองทรัสต์”
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ข้อ 10 ให้ยกเลิกข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ความในวรรคหนึ่งมิให้นามาใช้บงั คับกับผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีลกั ษณะเป็ นไป
ตามข้อยกเว้นที่กาหนดในข้อ 9 วรรคหนึ่ง”
ข้อ 12 ให้ยกเลิกแบบ 69-REIT ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้แบบ 69-REIT ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 13 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่สานักงานได้รับก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ อยูภ่ ายใต้บงั คับของข้อกาหนดแห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ใช้บงั คับอยูก่ ่อนการแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศฉบับนี้
ข้อ 14 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
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