
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 28/2557 
เร่ือง  การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ก่อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 

ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะ 

ผูรั้บประโยชน์ในกองทรัสต์ 
“กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

“แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์

“ผูล้งทุน”  หมายความวา่   บุคคลใด ๆ ท่ีสนใจจะลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
“ขอ้ความ”  หมายความวา่   เร่ืองราวหรือขอ้เท็จจริง ไม่วา่จะปรากฏในรูปแบบ 

ของตวัอกัษร ตวัเลข เสียง ภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดท่ีส่ือความหมายไดโ้ดยสภาพของส่ิงนั้นเอง 
หรือโดยผา่นวิธีการใดๆ 

“การโฆษณาผา่นส่ือ”  หมายความวา่   การโฆษณาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ทางหนงัสือพิมพ ์ป้ายโฆษณา วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการส่ือสารออนไลน์ 

“การส่ือสารออนไลน์”  หมายความวา่   การส่ือสารท่ีเช่ือมต่อกบัระบบคอมพิวเตอร์
โดยผา่นส่ือต่าง ๆ ไม่วา่จะมีสายหรือไร้สาย เช่น สายโทรศพัท ์หรือดาวเทียม เป็นตน้ 
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ขอ้ 3   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสตก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั ใหก้ระท าไดห้ลงัจากส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนแลว้ โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

ขอ้ 4   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในประกาศน้ี  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งให้
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หยดุการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสตไ์ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (2)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสต ์
  (3)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริงหรือ 
ไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
  (4)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

ขอ้ 5   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ใหก้ระท าได ้
ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน 
(2)  การแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยตรง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด

ในขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 9 
(3)  การจดัใหผู้ล้งทุนไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ 

ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 8 และขอ้ 9 
(4)  การโฆษณาผา่นส่ือ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 10 

ขอ้ 6   การแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยตรง ใหก้ระท าไดใ้นรูปแบบหน่ึง
รูปแบบใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปเอกสารส่ิงพิมพซ่ึ์งมีขอ้มูลอยา่งเดียวกบัท่ีได้
ยืน่ต่อส านกังาน และมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีอยูบ่นปกหนา้ดา้นนอกของเอกสาร 

(ก)  ค  าวา่ “ร่างหนงัสือช้ีชวน” เป็นตวัอกัษรสีแดงขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความ
ทัว่ไปในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 
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(ข)  ขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนว่า “การลงทุนมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูล
ก่อนการตดัสินใจลงทุน” มีขนาดไม่เลก็กวา่ขอ้ความทัว่ไปในเอกสารดงักล่าว และเห็นไดช้ดัเจน 

(ค)  วนัท่ีน าขอ้มูลน้ีออกเผยแพร่ 
(ง)  ขอ้ความดงัน้ี 

“เอกสารฉบบัน้ีไม่ใช่หนงัสือช้ีชวนส าหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
แต่จดัท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์เพื่อให้ผูล้งทุน 
มีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัทรัสตด์งักล่าวก่อนการตดัสินใจลงทุน โดยขอ้มูล 
ท่ีปรากฏในเอกสารฉบบัน้ีไม่แตกต่างจากขอ้มูลท่ีปรากฏในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงยงัไม่มีผลใชบ้งัคบัตามกฎหมาย   
ดงันั้น ขอ้มูลในเอกสารฉบบัน้ีจึงอาจมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้

ทั้งน้ี การเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะกระท าไดต้่อเม่ือแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
มีผลใชบ้งัคบั และไดจ้ดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนให้แก่ผูล้งทุนแลว้” 

(2)  ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัท าในรูปแผน่บนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) ซ่ึงตอ้งมีขอ้มูล
อยา่งเดียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวนตาม (1) และมีขอ้ความตาม (1) (ก) ถึง (ง) อยูใ่นหนา้แรกของ
ขอ้ความในแผ่นบนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) 
 (3)  ขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตามสรุปขอ้มูลส าคญัของหน่วยทรัสต ์(fact sheet)  
ท่ีปรากฏในส่วนท่ี 1 ของแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน  

ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์ลือกแจกจ่ายขอ้มูลตามวรรคหน่ึง (2) หรือ (3) 
แก่ผูล้งทุน ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งแจกจ่ายร่างหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง (1) ให้ผูล้งทุนดว้ย 
หากผูล้งทุนร้องขอ 

 ขอ้ 7   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะแจกจ่ายเอกสารอ่ืนใดเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากเอกสารท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 6 การแจกจ่ายเอกสารอ่ืนใดดงักล่าวตอ้งกระท าควบคู่ไปกบั 
การแจกจ่ายเอกสารตามขอ้ 6 ดว้ย และสาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในเอกสารอ่ืนใดนั้น ตอ้งไม่
นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีไดแ้สดงไวใ้นร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังาน   

 ขอ้ 8   การจดัใหผู้ล้งทุนไดป้ระชุมพบปะโดยตรงกบัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งแจกจ่ายขอ้มูลใหแ้ก่ผูเ้ขา้ประชุม โดยขอ้มูล 
ท่ีแจกจ่ายตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 6 และขอ้ 7 โดยอนุโลม 
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(2)  ในกรณีท่ีมีการเชิญผูล้งทุนเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวตั้งแต่สิบรายขึ้นไป  
ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตแ์จง้ก าหนดวนัท่ีจะจดัใหมี้การประชุมต่อส านกังานล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
สามวนัท าการ และผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งยนิยอมให้บุคคลท่ีส านกังานมอบหมายเขา้ร่วม
สังเกตการณ์การประชุมดงักล่าวดว้ย 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตแ์กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานภายหลงัจากการแจกจ่ายขอ้มูลตามขอ้ 6 ขอ้ 7 และ
ขอ้ 8  ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตส่์งขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือร่างหนงัสือช้ีชวนซ่ึงมีขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจุบนัใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวไปแลว้ดว้ย  เวน้แต่ขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นเป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัรายละเอียดของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือการจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร
หน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย 

 ขอ้ 10   การโฆษณาผา่นส่ือตอ้งมีขอ้ความท่ีเป็นค าเตือนดงัน้ี “การลงทุนมีความเส่ียง 
ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนก่อนการตดัสินใจลงทุน” แสดงในโฆษณาอย่างชดัเจนดว้ย 
  ในการแสดงขอ้ความตามวรรคหน่ึง ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1)  หากเป็นการโฆษณาผา่นส่ือท่ีใชข้อ้ความหรือภาพ ตวัอกัษรของค าเตือน 
ตอ้งมีความคมชดั อ่านไดช้ดัเจน และมีขนาดไม่เลก็กวา่ตวัอกัษรปกติท่ีใชใ้นการโฆษณา และในกรณีท่ี
โฆษณาดงักล่าวมิใช่ขอ้ความหรือภาพน่ิง ตอ้งจดัใหมี้การแสดงค าเตือน (display) ไวเ้ป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่สิบวินาที 

(2)  หากเป็นการโฆษณาผา่นส่ือท่ีมีเฉพาะการใชเ้สียง ตอ้งจดัใหมี้การอ่าน 
ออกเสียงค าเตือน โดยมีระดบัเสียงและความเร็วไม่แตกต่างจากการอ่านออกเสียงถอ้ยค าทัว่ไปท่ีใช้
ในการโฆษณานั้น 

 ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557    
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


