
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 25/2557 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 3) 

____________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “การส่งเสริมการขาย” ระหวา่ง 
บทนิยามค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ และ “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์ ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2556   เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 ““การส่งเสริมการขาย”  หมายความวา่   การใหข้องสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่ผูล้งทุน เพื่อจูงใจใหผู้ล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์” 

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(2)  การให้เช่า และค่าเช่า ใหห้มายความรวมถึงการใหใ้ชพ้ื้นท่ีท่ีมีการเรียก 
ค่าตอบแทน การใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่าหรือใหใ้ชพ้ื้นท่ี แลว้แต่กรณี  และค่าตอบแทน 
ท่ีไดรั้บจากการด าเนินการดงักล่าว” 

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “ขอ้ 9   ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในค าขออนุญาต  เวน้แต่ในกรณีท่ี 
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี จะไม่จดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า 
ค าขออนุญาตก็ได ้
 (1)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม
และเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้  
 (2)  มิไดเ้ป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า  
หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหผู้ข้ออนุญาตไม่สามารถ 
ท าหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย ์
ท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง  ตอ้งมิไดเ้ป็นหรือ 
มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย  ์
แก่กองทรัสตใ์นลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน” 

 ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 9/1 ในหมวด 1 การยื่นค าขออนุญาต ของภาค 1  
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 “ขอ้ 9/1   ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่ตามขอ้ 9 และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาต ตอ้งมีบุคคลดงัต่อไปน้ีลงนามรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลดว้ย 
 (1)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูข้ออนุญาต 
 (2)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน ในกรณีท่ีตอ้งจดัใหมี้ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมจดัท าค าขออนุญาต” 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(5)  การบริหารจดัการกองทรัสต์ 
  (ก)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่กลไกการบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะไม่สามารถ 
รักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งเป็นธรรม 
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  (ข)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูข้ออนุญาตขาดระบบท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถ
บริหารจดัการกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
  (ค)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตไดต้รวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) 
อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 และเปิดเผยขอ้มูลและความเส่ียงไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 
  (ง)  แสดงไดว้า่มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในการจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 
  (จ)  แสดงไดว้า่ทรัสตีมีความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ท่ีและไม่ใช่บุคคลท่ีขาด 
ความเป็นอิสระตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์  

 ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 51/2556   เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 17   การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในการจดัการกองทรัสต์
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีมาตรการหรือกลไกท่ีสามารถรองรับใหก้ารจดัการ
กองทรัสตด์ าเนินไปในลกัษณะท่ีเป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐาน 
การปฏิบติังาน และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (2)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การจดัการกองทรัสตอ่ื์นอยูด่ว้ย ทรัพยสิ์นหลกั 
ของกองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสตอ่ื์นนั้น  เวน้แต่กองทรัสตอ่ื์นนั้นเป็นกองทรัสตท่ี์แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 3” 
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ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4/1) และ (4/2) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

“(4/1)  การโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน และการส่งเสริมการขาย ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 25/1 ขอ้ 25/2 และขอ้ 25/3  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัน้ี 
 (ก)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียด เพื่อใหมี้ความชดัเจนเพียงพอท่ี 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายได ้
 (ข)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียด เพื่อเป็นการให้ 
แนวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขาย และหากผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 

 (ค)  ก าหนดใหก้ารโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบางกรณีตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานก่อนท าการโฆษณาหรือจดัใหมี้การส่งเสริมการขายนั้น เพื่อตรวจสอบ 
ใหก้ารโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

(4/2)  ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (4/1) ผูไ้ดรั้บอนุญาต 
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 
 (ก)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
 (ค)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
 (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด” 

 ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความใน (7) และ (8) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(7)  ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายไม่วา่ดว้ยเหตุใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ 
หรือดูแลใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัน้ี 
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  (ก)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสตแ์ก่ผูจ้องซ้ือภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นเหตุแห่งการยกเลิกการเสนอขาย รวมทั้งดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี 
ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
  (ข)  ไม่น าเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าจองซ้ือหน่วยทรัสตใ์นส่วนท่ีคาดวา่ตอ้งคืนใหแ้ก่ 
ผูจ้องซ้ือตาม (ก) ไปใชใ้นกิจการใด ๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการเพื่อคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
 (8)  เม่ือปรากฏกรณีท่ีเป็นเหตุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตแจง้ให้ส านกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตดุงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีเป็นการยกเลิกการเสนอขายตาม (5) หรือ (6) (ก) ใหถื้อว่าการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ 
เป็นอนัส้ินสุดลง” 

ขอ้ 9   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 25/1 ขอ้ 25/2 และขอ้ 25/3 แห่งประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

“ขอ้ 25/1   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณา ตอ้งด าเนินการให้ 
การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ 
ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยการโฆษณา 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดในสาระส าคญั 
(2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงไว้

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามภาค 2 และภาค 3 ของประกาศน้ี 
(3)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
(4)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยทรัสต ์

เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 
(ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเง่ือนไข 
(ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

โดยไม่ส าคญัผิด 
(5)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในหน่วยทรัสตอ์ยา่งเหมาะสม และมี 

การแจง้สถานท่ีส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์
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(6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน  

(7)  ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้ง 
มีขอ้มูลของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นเน้ือหาหลกั และขอ้มูล 
การจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบท่ีมีสาระเป็นส่วนนอ้ย 

(8)  การน าค่าโฆษณามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต ์ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือ 
การโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทรัสตห์รือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสตน์ั้น 

(9)  ดูแลใหผู้จ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูจ้ดัใหมี้การโฆษณา 
เพื่อผูไ้ดรั้บอนุญาต ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม (1) ถึง (8) 
 ในกรณีท่ีการโฆษณาตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการในช่วงระยะเวลาก่อนท่ีแบบแสดง
รายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั นอกจากหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัดว้ย 

ขอ้ 25/2   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ และตอ้งให้
ความส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ 
ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 

ขอ้ 25/3   ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 

(2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 

(3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 

(4)  มีการแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการขาย 

(5)  ไม่คิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต”์ 
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 ขอ้ 10   ใหย้กเลิกขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555   
เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี  
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 ขอ้ 11   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์มีลกัษณะเป็นไป 
ตามขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดในขอ้ 9 วรรคหน่ึง” 

ขอ้ 12   ใหย้กเลิกแบบ 69-REIT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี  
ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชแ้บบ 69-REIT ทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 13   ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีส านกังานไดรั้บก่อน 
วนัท่ีประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั อยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดแห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบบัน้ี   

 ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 

    (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


