ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สจ. 28/2557
เรื่ อง การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับ
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะ
ผูร้ ับประโยชน์ในกองทรัสต์
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
“ผูล้ งทุน” หมายความว่า บุคคลใด ๆ ที่สนใจจะลงทุนในหน่วยทรัสต์
“ข้อความ” หมายความว่า เรื่ องราวหรื อข้อเท็จจริ ง ไม่วา่ จะปรากฏในรู ปแบบ
ของตัวอักษร ตัวเลข เสี ยง ภาพ หรื อรู ปแบบอื่นใดที่สื่อความหมายได้โดยสภาพของสิ่ งนั้นเอง
หรื อโดยผ่านวิธีการใดๆ
“การโฆษณาผ่านสื่ อ” หมายความว่า การโฆษณาการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ทางหนังสื อพิมพ์ ป้ายโฆษณา วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสื่ อสารออนไลน์
“การสื่ อสารออนไลน์” หมายความว่า การสื่ อสารที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์
โดยผ่านสื่ อต่าง ๆ ไม่วา่ จะมีสายหรื อไร้สาย เช่น สายโทรศัพท์ หรื อดาวเทียม เป็ นต้น
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ข้อ 3 การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ ให้กระทาได้หลังจากสานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนแล้ว โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 4 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในประกาศนี้ ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามคาสั่งของสานักงานที่จะสั่งให้
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) หยุดการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับกองทรัสต์
(3) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ งหรื อ
ไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจลงทุน บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาให้สาคัญผิด
ข้อ 5 การเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้กระทาได้
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การแถลงข่าวต่อสื่ อมวลชน
(2) การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผลู ้ งทุนโดยตรง ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 9
(3) การจัดให้ผลู ้ งทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 8 และข้อ 9
(4) การโฆษณาผ่านสื่ อ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 10
ข้อ 6 การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผลู ้ งทุนโดยตรง ให้กระทาได้ในรู ปแบบหนึ่ง
รู ปแบบใดดังต่อไปนี้
(1) ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์ซ่ ึงมีขอ้ มูลอย่างเดียวกับที่ได้
ยืน่ ต่อสานักงาน และมีขอ้ ความดังต่อไปนี้อยูบ่ นปกหน้าด้านนอกของเอกสาร
(ก) คาว่า “ร่ างหนังสื อชี้ชวน” เป็ นตัวอักษรสี แดงขนาดไม่เล็กกว่าข้อความ
ทัว่ ไปในเอกสารดังกล่าว และเห็นได้ชดั เจน
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(ข) ข้อความที่เป็ นคาเตือนว่า “การลงทุนมีความเสี่ ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสิ นใจลงทุน” มีขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทัว่ ไปในเอกสารดังกล่าว และเห็นได้ชดั เจน
(ค) วันที่นาข้อมูลนี้ ออกเผยแพร่
(ง) ข้อความดังนี้
“เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสื อชี้ชวนสาหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
แต่จดั ทาขึ้นเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้ผลู ้ งทุน
มีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทรัสต์ดงั กล่าวก่อนการตัดสิ นใจลงทุน โดยข้อมูล
ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างจากข้อมูลที่ปรากฏในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีผลใช้บงั คับตามกฎหมาย
ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์จะกระทาได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีผลใช้บงั คับ และได้จดั ส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนให้แก่ผลู ้ งทุนแล้ว”
(2) ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่จดั ทาในรู ปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ซึ่งต้องมีขอ้ มูล
อย่างเดียวกับร่ างหนังสื อชี้ชวนตาม (1) และมีขอ้ ความตาม (1) (ก) ถึง (ง) อยูใ่ นหน้าแรกของ
ข้อความในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
(3) ข้อมูลที่มีสาระตรงตามสรุ ปข้อมูลสาคัญของหน่วยทรัสต์ (fact sheet)
ที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน
ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์เลือกแจกจ่ายข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (2) หรื อ (3)
แก่ผลู ้ งทุน ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งแจกจ่ายร่ างหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ผลู ้ งทุนด้วย
หากผูล้ งทุนร้องขอ
ข้อ 7 ในกรณี ที่ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะแจกจ่ายเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเอกสารที่มีลกั ษณะตามข้อ 6 การแจกจ่ายเอกสารอื่นใดดังกล่าวต้องกระทาควบคู่ไปกับ
การแจกจ่ายเอกสารตามข้อ 6 ด้วย และสาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในเอกสารอื่นใดนั้น ต้องไม่
นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงาน
ข้อ 8 การจัดให้ผลู ้ งทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผเู ้ ข้าประชุม โดยข้อมูล
ที่แจกจ่ายต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 6 และข้อ 7 โดยอนุโลม
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(2) ในกรณี ที่มีการเชิญผูล้ งทุนเข้าร่ วมประชุมดังกล่าวตั้งแต่สิบรายขึ้นไป
ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์แจ้งกาหนดวันที่จะจัดให้มีการประชุมต่อสานักงานล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
สามวันทาการ และผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งยินยอมให้บุคคลที่สานักงานมอบหมายเข้าร่ วม
สังเกตการณ์การประชุมดังกล่าวด้วย
ข้อ 9 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานภายหลังจากการแจกจ่ายข้อมูลตามข้อ 6 ข้อ 7 และ
ข้อ 8 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ส่งข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมหรื อร่ างหนังสื อชี้ชวนซึ่งมีขอ้ มูลที่เป็ น
ปัจจุบนั ให้แก่ผลู ้ งทุนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไปแล้วด้วย เว้นแต่ขอ้ มูลที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็ นข้อมูล
เกี่ยวกับรายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรื อการจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
ข้อ 10 การโฆษณาผ่านสื่ อต้องมีขอ้ ความที่เป็ นคาเตือนดังนี้ “การลงทุนมีความเสี่ ยง
ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสื อชี้ชวนก่อนการตัดสิ นใจลงทุน” แสดงในโฆษณาอย่างชัดเจนด้วย
ในการแสดงข้อความตามวรรคหนึ่ง ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) หากเป็ นการโฆษณาผ่านสื่ อที่ใช้ขอ้ ความหรื อภาพ ตัวอักษรของคาเตือน
ต้องมีความคมชัด อ่านได้ชดั เจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการโฆษณา และในกรณีที่
โฆษณาดังกล่าวมิใช่ขอ้ ความหรื อภาพนิ่ง ต้องจัดให้มีการแสดงคาเตือน (display) ไว้เป็ นเวลา
ไม่นอ้ ยกว่าสิ บวินาที
(2) หากเป็ นการโฆษณาผ่านสื่ อที่มีเฉพาะการใช้เสี ยง ต้องจัดให้มีการอ่าน
ออกเสี ยงคาเตือน โดยมีระดับเสี ยงและความเร็ วไม่แตกต่างจากการอ่านออกเสี ยงถ้อยคาทัว่ ไปที่ใช้
ในการโฆษณานั้น
ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

