
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 49/2555 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  
มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัที่มีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท์ี่แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูร้ับประโยชน์ 
ในกองทรัสต ์
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่ 
จดัตั้งข้ึนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
  “ทุนช าระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท์ีช่  าระเต็มจ านวนแลว้ 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
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  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์
  “ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีรายช่ือ 
ที่ส านกังานให้ความเห็นชอบ 
  “บุคคลที่เก่ียวโยงกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนั 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “บริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ” (wholly-owned subsidiary)  หมายความว่า    
  (1)  บริษทัที่มีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุ้น 
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น 
  (2)  บริษทัที่มีกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (1) เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
เกา้สิบเกา้ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (3)  บริษทัที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่าร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของ (1) หรือ (2) 
  “ทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศน้ี หรือทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ  
เพื่อให้มีสิทธิในฐานะผูร้ับประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น 
  “การแปลงสภาพ”  หมายความว่า   การแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ให้เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่10) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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  “ประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพ”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความว่า   ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย  ์
  ยกเลิก 
  “การส่งเสริมการขาย”  หมายความวา่   การให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่ผูล้งทุน เพื่อจูงใจให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ 
  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่สามารถจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสตไ์ด ้
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุ้นหรือ 
เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิให้รวมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า   ขอ้ความที่ไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “กองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน”  หมายความว่า   กองทรสัตท์ี่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม 
  “กองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า”  หมายความว่า   กองทรัสตท์ี่มี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ โดยเงื่อนไข
ดงักล่าวเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดเพิ่มเติมข้ึน นอกเหนือจากเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาเช่าเน่ืองจาก 
การผิดสัญญา 

  ขอ้ 3   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต ์และเงื่อนไขที่ตอ้งปฏิบตัิ
ภายหลงัไดร้ับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 1 
  (2)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 2 
  (3)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
เป็นกองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 3 
  (4)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
และกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 4 
  (5)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาค 5 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 22) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 22) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 22) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 4   เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ในการพิจารณาขอ้ก าหนด 
ในประกาศน้ี 
  (1)  การลงทุน การไดม้าหรือจ าหน่ายไป และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
ของกองทรัสต ์ให้หมายความรวมถึงการด าเนินการดงักล่าวส าหรับสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 
  (2)  การให้เช่า และค่าเช่า ให้หมายความรวมถึงการให้ใชพ้ื้นที่ที่มีการเรียกค่าตอบแทน 
การให้บริการที่เก่ียวเน่ืองกบัการให้เช่าหรือให้ใชพ้ื้นที่ แลว้แต่กรณี และค่าตอบแทนที่ไดร้ับจากการ
ด าเนินการดงักล่าว 

ภาค 1 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้เสนอขายหน่วยทรัสต ์
________________________ 

หมวด 1 
การยื่นค าขออนุญาต 

________________________ 

  ขอ้ 5   ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์มื่อมีการก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้  
ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก และยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์
  (2)  ผูจ้ัดการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดให้เป็นผูม้ีอ านาจหน้าที่ 
ในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ในกรณีที่เป็นกองทรัสต์ที่จดัตั้งแลว้  
  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และให้หมายความรวมถึงผูท้ี่อยู่ระหว่างการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็น 
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 6   ใหบุ้คคลที่ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ยื่นค าขอ 
ต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการที่ส านกังาน
ประกาศก าหนด โดยอย่างนอ้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทรสัตี
หรือผูท้ี่จะเขา้เป็นทรัสตีของกองทรัสตท์ี่แสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีที่ยงัมิไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความที่แสดงว่าบคุคลดงักล่าวยอมรับ 
ที่จะเขา้ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นทรัสตีของกองทรัสต ์โดยไดศ้ึกษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่ผูข้ออนุญาตยื่น
ต่อส านกังานแลว้ และรับรองว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามประกาศน้ีและประกาศที่ออกตาม 
พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตนมีความพร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่
เป็นทรัสตีของกองทรัสตน์ั้น 
  (2)  กรณีที่กองทรัสตจ์ดัตั้งข้ึนแลว้ ตอ้งมีขอ้ความที่แสดงว่าบุคคลดงักล่าวรับรองว่า
กระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปโดยชอบตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตลอดจนเป็นไปตาม
ประกาศน้ีและประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550   
โดยไดศ้ึกษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่ผูข้ออนุญาตยื่นต่อส านักงานแลว้ 
  ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเมื่อส านักงานไดร้ับค าขออนุญาต  
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ว่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ และการขออนุมตัิ
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 7   ยกเลิก 

  ขอ้ 8   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให ้
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไวใ้นหนังสือแจ้งขอ้สังเกต โดยต้อง 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ด าเนินการดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐาน 
ที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
  ให้ส านกังานแจง้ผลการพจิารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ส านกังาน 
ไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 
  ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ให้ผูข้ออนุญาตยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านักงาน 
ก่อนที่ส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา
อนุญาตตามวรรคสอง 

  ขอ้ 9   ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตอ้งมทีี่ปรึกษาทางการเงิน 
เป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในค าขออนุญาต  เวน้แต่ในกรณีที่ 
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะที่ครบถว้นดงัต่อไปน้ี จะไม่จดัใหม้ีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า 
ค าขออนุญาตก็ได ้
  (1)  เป็นผูท้ี่ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม
และเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้ 
  (2)  มิไดเ้ป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท้ี่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า  
หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตใ์นลกัษณะที่อาจเป็นเหตุให้ผูข้ออนุญาตไม่สามารถ 
ท าหนา้ที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสังหาริมทรพัย ์
ที่กองทรัสตจ์ะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจดัท าค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง  ตอ้งมิไดเ้ป็นหรือ 
มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท้ี่จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์
แก่กองทรัสตใ์นลกัษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระในการท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
ตามที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย 
การให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 9/1   ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตามขอ้ 9 และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาต ตอ้งมีบุคคลดงัต่อไปน้ีลงนามรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลดว้ย
  (1)  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัผูข้ออนุญาต 
  (2)  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนัที่ปรึกษาทางการเงิน ในกรณีที่ตอ้งจดัให้ม ี
ที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจดัท าค าขออนุญาต 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________________ 

  ขอ้ 10   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน 
เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะทัว่ไปของกองทรัสต์ 
 (ก)  สัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์แลว้แต่กรณี เป็นไปตาม 
พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกตามกฎหมายดงักล่าว 
และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี 
 (ข)  มีช่ือหรือค าแสดงช่ือที่แสดงลกัษณะส าคญัของกองทรัสต์นั้น ๆ และไม่มี 
ลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรัสต ์โดยในกรณีที่มีนโยบาย
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ต้องสะทอ้นถึงการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวดว้ย 
 (ค)  แสดงไดว้่ากองทรัสตจ์ะมีทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ไม่นอ้ยกว่าห้าร้อยลา้นบาท เพื่อรองรับการลงทุนในทรัพยสิ์นให้เป็นไปตามที่ก าหนดในขอ้ 12  
หรือขอ้ 12/1 
 (ง)  มีวตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 (จ)  ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11  
 (ฉ)  ก าหนดให้การช าระค่าหน่วยทรัสตต์อ้งช าระดว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
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  (2)  ทรัพยสิ์นหลกัที่จะลงทุน 
 (ก)  ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 โดยอาจเป็น 
การลงทุนโดยทางตรง หรือเป็นการลงทุนโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1 ก็ได ้
 (ข)  ตอ้งระบุได้อย่างแน่นอนในขณะที่ยื่นค าขอ และแสดงไดว้่าพร้อมจะ 
ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่จดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้เสร็จในกรณีที่เป็น  
การเสนอขายครั้ งแรกและยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์หรือนบัแต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตภ์ายหลงัจดัตั้งกองทรัสต ์
 (ค)  ตอ้งไม่เป็นของบุคคลที่มีลกัษณะตามขอ้ 13/1  เวน้แต่ในกรณีที่ 
ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงให้ส านกังานเห็นไดว้่า บุคคลดงักล่าวไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน 
ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 13/1 
วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้ มิให้น าความในขอ้ 13/1 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบั 
กบับุคคลนั้นอีก 
  (3)  การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  มีขอ้ก าหนดให้กองทรัสตจ์ดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
เท่านั้น และมีขอ้จ ากดัมิให้ด าเนินการในลกัษณะใดที่เป็นการใชก้องทรัสตเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืน  
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้  เวน้แต่ในกรณีที่กองทรัสตม์ีความจ าเป็น 
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์หรืออยู่ระหว่างสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายใหม่  กองทรัสตอ์าจด าเนินการในลกัษณะที่เป็นการใชก้องทรัสตเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืนดงักล่าว 
เป็นการชัว่คราวได ้

(ข)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะให้เช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลที่จะน า
อสังหาริมทรัพยน์ั้นไปประกอบธุรกิจที่กองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม  
หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ ตอ้งมีขอ้ตกลงก าหนดค่าเช่าไวล่้วงหนา้เป็นจ านวนที่แน่นอน และ 
อาจก าหนดค่าเช่าที่อา้งอิงกบัผลประกอบการของผูเ้ช่าเพิ่มเตมิดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขอ้ตกลง

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่20) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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ดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี 
 (ค)  มีขอ้ห้ามมิให้กองทรัสตใ์ห้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัย
ว่าจะน าอสังหาริมทรัพยน์ั้นไปใชป้ระกอบธุรกิจที่ขดัต่อศีลธรรมหรือไมช่อบดว้ยกฎหมาย โดยการให้เช่า
ในแต่ละครั้ ง จะจดัให้มีขอ้ตกลงเพื่อให้กองทรัสตส์ามารถเลิกสัญญาเช่าไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่าน า
อสังหาริมทรัพยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว 
  (4)  การกูย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต ์หากประสงคจ์ะให้กองทรัสต์ 
กูย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัได ้ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้ก าหนดให้กองทรัสตกู์ย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัได้อย่างชดัเจนใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์โดยการกูย้ืมเงินของกองทรัสตไ์ม่ว่าโดยการออกตราสารหน้ีหรือการเขา้ท าสัญญา
ที่มีลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน ตอ้งไม่มีลกัษณะตามที่ก าหนดในขอ้ 13/2  
 (ข)  จ ากดัสัดส่วนการกูย้ืมเงินไม่ว่ากระท าโดยวิธีการใด ซ่ึงไม่เกินไปกว่า 
อตัราตามขอ้ 14 
 (ค)  จ ากดัการก่อภาระผูกพนัไวไ้ม่เกินไปกว่ากรณีที่ก าหนดตามขอ้ 15 เท่านั้น 
 การกูย้ืมเงินของกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการกูย้ืมเงิน 
ของบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นตามขอ้ 12/2 การกูย้ืมเงินของผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือการกูย้ืมเงิน
ของทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มดว้ย 
  (5)  การบริหารจดัการกองทรัสต ์
 (ก)  ไม่มีเหตทุี่ท าให้สงสัยว่ากลไกการบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะไม่สามารถ 
รักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างเป็นธรรม 
 (ข)  ไม่มีเหตุทีท่  าให้สงสัยว่าผูข้ออนุญาตขาดระบบที่เพียงพอที่จะท าให้สามารถ
บริหารจดัการกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
 (ค)  แสดงไดว้่าผูข้ออนุญาตไดต้รวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) 
อสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 และเปิดเผยขอ้มูลและความเส่ียงไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลอย่างครบถว้นและเพียงพอ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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 (ง)  แสดงไดว้่ามีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
ในการจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 
 (จ)  แสดงได้ว่าทรัสตีมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่และไม่ใช่บุคคลที่ 
ขาดความเป็นอิสระตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
  (6)  การเปิดเผยขอ้มูล 
 (ก)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่าขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุนไม่ครบถว้นหรือไม่เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความที่อาจท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด 
 (ข)  ไม่มีเหตุทีท่  าให้สงสัยว่าผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตขีาดระบบที่เพียงพอ 
ที่จะท าให้สามารถจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามประกาศที่
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
  (7)  ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  
 (ก)  ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตอยู่ระหว่างการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการ 
กองทรัสต ์บุคคลดงักล่าวจะไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
เมื่อผูข้ออนุญาตไดร้ับความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ลว้ 
 (ข)  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่จดัตั้งข้ึนแลว้ 
ตอ้งผ่านกระบวนการออกหน่วยทรัสตเ์พิม่เติมมาแลว้โดยชอบ เช่น การไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
เป็นต้น  ทั้งน้ี ตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (ค)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการประกนัรายได ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18  
 (ง)  ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนครั้ งแรกจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืมผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering)  
ตอ้งแสดงไดว้่าผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ยอมผูกพนัที่
จะซ้ือหน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 24/1(2) 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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 (จ)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูข้ออนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน หรือประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 11   ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  หน่วยทรัสตช์นิดเดียวกนัตอ้งมสิีทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกนั 
  (2)  หน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกนัได้
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 (ข)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 (ค)  กรณีอ่ืนใดที่ผูข้ออนุญาตแสดงได้ว่าเป็นการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์ที่
สามารถปฏิบตัิได้จริง และไดค้ านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ตลอดจนผลกระทบ 
ที่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะไดร้ับแลว้ 

  ขอ้ 12   การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง   
ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยท์ี่มีการออก น.ส. 3 ก. 
 (ข)  เป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยท์ี่มีการออกตราสารแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 
  (2)  อสังหาริมทรัพยท์ี่ได้มาต้องไม่อยู่ในบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ   
เวน้แต่ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีไดพ้ิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษรว่า การอยู่ภายใต้
บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
อย่างมีนยัส าคญั และเงื่อนไขการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่16) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  (3)  การท าสญัญาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือขอ้ผูกพนัใด  ๆ 
ที่อาจมีผลให้กองทรัสตไ์ม่สามารถจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยใ์นราคายุติธรรม (ในขณะที่มีการจ าหน่าย) 
เช่น ขอ้ตกลงที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาในการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตไ์ดก่้อนบุคคลอ่ืน โดยมี 
การก าหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหนา้ เป็นตน้ หรืออาจมีผลให้กองทรัสตม์ีหนา้ที่มากกว่าหน้าที่ปกติที่ 
ผูเ้ช่าพึงมีเมื่อสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
  (4)  อสังหาริมทรัพยท์ี่ไดม้าต้องพร้อมจะน าไปจัดหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่า
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่ขออนุญาตเสนอขายรวมทั้งจ านวน 
เงินกู้ยืม (ถา้มี)  ทั้งน้ี กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการที่ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จได ้โดยมูลค่าของ 
เงินลงทุนที่จะท าให้ไดม้าและใชพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์ห้แลว้เสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์  
ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต)์  และ
ตอ้งแสดงไดว้่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดังกล่าว โดยไม่กระทบกับความอยู่รอด
ของกองทรัสต์ด้วย 
  (5)  ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกินกว่าหกเดือน 
ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอย่างนอ้ยสองราย ที่ผูข้ออนุญาตและ 
ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจดัท าค าขออนุญาต (ถา้มี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นให้สะทอ้นมูลค่าที่แทจ้ริงไดอ้ย่างน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (ข)  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นอาจเป็นบุคคลที่อยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของ 
ประเทศอนัเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยก์ าหนดให้สามารถท าหนา้ที่ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
นั้น ๆ ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักล่าว ผูท้ี่ท าหนา้ที่ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเขา้
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศอนัเป็นที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   2.  เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นที่เป็นสากล 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่มีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm) 
  (6)  อสังหาริมทรัพยท์ี่ไดม้าต้องมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยลา้นบาท   
ทั้งน้ี ในกรณีที่จ  านวนเงินที่จะไดจ้ากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสตน์อ้ยกว่ามูลค่า
อสังหาริมทรัพยท์ี่ประสงคจ์ะลงทุน ผูข้ออนุญาตต้องแสดงได้ว่ามีแหล่งเงินทุนอ่ืนเพียงพอ 
ที่จะท าให้ได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

  ขอ้ 12/1   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนอย่างหน่ึงอย่างใดดงัน้ี  

(ก)  ลงทุนผ่านบริษทัที่จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการในลกัษณะ
เดียวกนักบักองทรัสตไ์ม่ว่าบริษทัเดียวหรือหลายบริษทั โดยการถือหุ้นหรือตราสารหน้ีที่ออกโดย
บริษทัดงักล่าว หรือการเขา้ท าสัญญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กู้ยืมเงินกบับริษทัดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทั
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/2  
         (ข)  ลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์
         ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน การลงทุน 
ตาม (1) วรรคหน่ึง ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3  

(2)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่า มีกลไกการก ากบัดูแลที่จะท าให้ผูจ้ดัการกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมให้บริษทัตาม (1) วรรคหน่ึง (ก) ผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้ง
ข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตาม (1) วรรคหน่ึง (ข) ด าเนินการให้เป็นไปในท านอง
เดียวกบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท์ี่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง โดยตอ้งมี
กลไกการก ากบัดูแลอย่างนอ้ยตามที่ก าหนดในขอ้ 12/4 หรือขอ้ 12/5 แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ี ในกรณี 
ของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้ืมเงินตามขอ้ 14 ให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตเ์ท่านั้น 
  (3)  มีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 12/2   บริษทัที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตาม 
ขอ้ 12/1 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 
  (2)  ในกรณีที่ผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว 
มิใช่บุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นบริษทัที่เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  บริษทัที่มีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจด็สิบห้าของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
 (ข)  บริษทัที่มีกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (ก) เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
 (ค)  บริษทัที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจด็สิบห้าของจ านวน
หุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น โดยเร่ิมจากการถือหุ้นของ (ก) หรือ (ข) 
 การถือหุ้นในบริษทัตามวรรคหน่ึงไม่ว่าในชั้นใด ตอ้งมีสิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกว่า
จ านวนที่กฎหมายของประเทศที่บริษทันั้นจดัตั้งข้ึนไดก้ าหนดไวส้ าหรับการผ่านมติที่มีนยัส าคญั  
โดยการถือหุ้นในชั้นสุดทา้ยเมื่อค านวณโดยวิธีตามสัดส่วน (pro rata basis) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหุ้น 
ที่กองทรัสตถื์อไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ในชั้นสุดทา้ย 
  (3)  เป็นบริษทัที่กองทรัสตไ์ม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนตาม (1) 
หรือ (2) เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรัสต์หรือบริษทัตาม (1) หรือ (2) ตอ้งถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าจ านวนขั้นสูงที่สามารถถือไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละส่ีสิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น และแสดงไดว้่ากองทรัสตม์ีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทันั้นดว้ย 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 12/3   ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน  
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มของกองทรัสตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  กรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทุน 
ในตราสารหน้ีหรือการเขา้ท าสัญญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กูย้ืมเงินกบับริษทัตามขอ้ 12/2 บริษทัใด  
หากสัดส่วนการลงทุนหรือการให้กูย้ืมเงินดงักล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่กองทรัสตแ์ละบริษทัอ่ืนตาม 
ขอ้ 12/2 ถือหุ้นรวมกนัในบริษทันั้น ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (ก)  ไดร้ับความเห็นชอบจากทรัสตีให้ลงทุนหรือเขา้ท าสัญญาดงักล่าว 
 (ข)  ไดร้ับมตจิากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมตัิการลงทุนหรือการเขา้ท า
สัญญาดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชุมที่จดัส่งให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้น
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี 
   1.  เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรือการเขา้ท าสัญญาดงักล่าว 
   2.  ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบี้ย 
   3.  เงื่อนไขการช าระคืนเงินตน้ 
  (2)  กรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรพัยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการถือหุ้น 
ในบริษทัตามขอ้ 12/2 (2) หรือ (3) ตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมตัิการลงทุนดงักล่าว 
โดยหนงัสือนดัประชุมที่จดัส่งให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และขอ้มูลดงัน้ี 
 (ก)  ความเส่ียงจากการลงทุนโดยการถือหุ้นในสัดส่วนดงักล่าว 
 (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัเงื่อนไขที่ส าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและ
ประโยชน์ตอบแทนระหว่างกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทั การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญา
ระหว่างกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทั ขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัที่กองทรัสตถื์อ
และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 
  (3)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 
12/1(1) วรรคหน่ึง (ข) ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบการลงทุนจากทรัสตีหรือไดร้ับมตจิากที่ประชุมผูถื้อ
หน่วยทรัสตอ์นุมตัิการลงทุนดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี  
โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 12/4   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนโดยทางออ้มผ่านบริษทัตามขอ้ 12/2  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่าไดจ้ดัให้มีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน 
การถือหุ้นในบริษทันั้น และมีระเบียบปฏิบตัิหรือขอ้ก าหนดที่ท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง 
ไดร้ับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหนา้ที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ไดร้ับแต่งตั้ง 
ตาม (1) ไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 
 (ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจที่ชดัเจน และทีม่ีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน  
 (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนยัส าคญั 
ให้ครบถว้นถูกตอ้ง 
 (ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบตัิให้
เป็นไปตามหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 
  (3)  มีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีที่เกิดขอ้พิพาทระหว่างกองทรัสต์
กบัผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 
  (4)  มีกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษทัดงักล่าว 
กบับุคคลที่เก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ 
บริษทัดงักล่าว มีสาระของรายการและไดร้ับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์
หรือที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตก่์อนการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัดงักล่าว  ทั้งน้ี ให้พจิารณา 
การท ารายการของบริษทัดงักล่าวท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบั 
ที่กองทรัสตต์อ้งไดร้ับมติของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (5)  กลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญั เช่น การแกไ้ข
เอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเงินทุน การออก
หลกัทรัพย ์การกูย้ืมเงนิ การให้หลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัิ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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จากกองทรัสต์ 
  กลไกการก ากบัดูแลตามวรรคหน่ึง (4) และ (5) มิให้น ามาใชบ้งัคบักบับริษทัตาม 
ขอ้ 12/2(3) ที่ถูกถือหุ้นโดยกองทรัสตแ์ละบริษทัตามขอ้ 12/2 (ถา้มี) รวมกนันอ้ยกว่าร้อยละห้าสิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัที่ถูกถือหุ้นนั้น 

  ขอ้ 12/5   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) วรรคหน่ึง 
(ข) ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่ามีกลไกการก ากบัดูแลผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึน 
เพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ดงัน้ี 

(1)  กลไกที่เทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัตามขอ้ 12/4 วรรคหน่ึง (4) 
และ (5) และในกรณีใดที่กลไกดงักล่าวไม่เพียงพอที่จะก ากบัดูแลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต ์ตอ้งจดัให้มีกลไกอ่ืนที่จ  าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 

(2)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่ตอ้งจดัท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดว้ย 

  ขอ้ 13   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งมีการประเมิน
มูลค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม ทั้งในชั้น 
ของกองทรัสตแ์ละในชั้นของบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
 (ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
โดยตอ้งค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของกองทรัสต ์ภาระภาษีของบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น และ
ปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย ์
   ในกรณีที่การลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถอืหุ้นในบริษทัตามขอ้ 12/2  
เป็นทอด  ๆการประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบริษทัในทุกชั้นดว้ย 
 (ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัที่ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย ์ให้ประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
  (2)  มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบริษทัที่กองทรสัตเ์ป็นผูถื้อหุ้นและบริษทั 
ที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ (ถา้มี) ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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 (ก)  ใชมู้ลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
 (ข)  ในกรณีที่หลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพยสิ์นใด ให้ใชมู้ลค่าที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 
 สมาคมบริษทัจดัการลงทุนตามวรรคหน่ึง  หมายความว่า   สมาคมที่เก่ียวเน่ือง 
กบัธุรกิจหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท า
การส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  (3)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาที่มีลกัษณะเป็น 
การให้กูย้ืมเงิน ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตามหลกัเกณฑใ์น (2) ดว้ย 
  (4)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) 
วรรคหน่ึง (ข) ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์น (1) (2) และ (3) โดยอนุโลม 

  ขอ้ 13/1   กองทรัสต์ต้องไม่เขา้ท าสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกักับบุคคลที่มี
ลกัษณะดังต่อไปน้ี  หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนที่บุคคลดังกล่าวควบคุมได้ จะมีส่วนเก่ียวข้อง 
กบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษทัที่มีหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ให้พิจารณาการมีลกัษณะตามที่ก าหนดใน (1) (ก) เท่านั้น 
  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต ์ 
บุคคลดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงือ่นไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ในเร่ืองที่มีนยัส าคญั 
         (ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่มีนัยส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกับกลไกการบริหารจัดการในลกัษณะดังต่อไปน้ี 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นได้อย่างเป็นธรรมโดยอาจมี 
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ได้เปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืนหรือ 
ได้ประโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่19) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 53/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือโดยท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์ 
ที่พึงได้รับ 
         (ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่
เน่ืองจากมีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง  
หรือสร้างขอ้มูลที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั  
         (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักลา้งขอ้สงสัยในเหตุตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ 
เน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุทีท่  าให้เกิดความเสียหาย
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดย
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือ
ทุจริต อนัเป็นเหตทุี่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิให้ส านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล
ที่มีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

  ขอ้ 13/2   การกูย้ืมเงนิของกองทรัสตไ์ม่ว่ากระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีขอ้ตกลงและเงื่อนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุ้นกูท้ี่ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
เมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (2)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะที่ครบถว้นดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 63/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่11) ลงวนัที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  ให้สิทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือให้สิทธิ
กองทรัสตใ์นการเรียกให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) 
 (ข)  ก าหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปร 
ตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอ่ืน 
 (ค)  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่อา้งอิงกบั 
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
  (3)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 14   การกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้จ ากดัให้มูลค่าการกูย้ืมไม่เกิน
อตัราส่วนอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้ืมเงิน
เพิ่มเติม 
  (1)  ร้อยละสามสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์
  (2)  ร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ในกรณีที่กองทรัสตม์ี 
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัที่สามารถลงทุนได ้(investment grade) ซ่ึงเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
ครั้ งล่าสุดที่ไดร้ับการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ไดร้ับความเห็นชอบจาก
ส านกังานไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนักูย้ืมเงิน 
  การกูย้ืมเงนิตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญา 
ไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน 

  ขอ้ 15   การก่อภาระผูกพนัของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้จ ากดัใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีที่
จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การก่อภาระผูกพนัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการท าขอ้ตกลงหลกัที่กองทรัสตส์ามารถ
กระท าไดต้ามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี เช่น การน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ปเป็นหลกัประกนั 
การช าระเงินกูย้ืมตามขอ้ 10(4) เป็นตน้ 
  (2)  การก่อภาระผูกพนัที่เป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติในการท า
ธุรกรรมประเภทนั้น 
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  ในกรณีที่การก่อภาระผูกพนัตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของบริษทัใดตามขอ้ 12/2  หากสัดส่วนการก่อภาระผูกพนัดงักล่าวเกินกว่าสัดส่วนที่กองทรัสต ์
และบริษทัอ่ืนตามขอ้ 12/2 (ถา้มี) ถือหุ้นรวมกนัในบริษทันั้น  การก่อภาระผูกพนัดงักล่าวตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3(1) โดยอนุโลมดว้ย 

  ขอ้ 16   ในการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสงัหาริมทรัพยท์ี่
กองทรัสตจ์ะลงทุน ผูข้ออนุญาตตอ้งด าเนินการเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยอย่างนอ้ยตอ้งมีการตรวจสอบ
และสอบทานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สภาพของอสังหาริมทรัพย ์เช่น สภาพที่ตั้ง ทางเขา้ออก โอกาสในการจดัหารายได ้
และภาระผูกพนัต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพยน์ั้น เป็นตน้ 
  (2)  ความสามารถของคู่สัญญาในการเขา้ท านิติกรรม ตลอดจนความครบถว้น ถูกตอ้ง 
และบงัคบัไดต้ามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่เก่ียวขอ้ง  
  (3)  ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (4)  ในกรณีที่อสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุนอยู่ในต่างประเทศ ตอ้งตรวจสอบและ 
สอบทานความสามารถของกองทรัสตใ์นการไดม้าและถือครองอสงัหาริมทรัพยต์ามกฎหมายของ
ประเทศดงักล่าว โดยตอ้งจดัให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เช่ียวชาญในกฎหมายของ
ประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบและสอบทานดว้ย  

  ขอ้ 17   การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนในการจดัการกองทรัสต์
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกที่สามารถรองรับให้การจดัการ
กองทรัสตด์ าเนินไปในลกัษณะที่เป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวที่ก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐาน 
การปฏิบตัิงาน และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 15) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (2)  ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรัสตม์ีการจดัการกองทรัสตอ่ื์นอยู่ดว้ย ทรพัยสิ์นหลกั 
ของกองทรัสตท์ี่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสตอ่ื์น  เวน้แต่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์อย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  กองทรัสตท์ี่ขออนุญาตเป็นกองทรัสตท์ี่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยต์ามประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพ  และผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมซ่ึงบริหารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว 
         (ข)  กองทรัสตท์ี่ขออนุญาตหรือกองทรัสตอ่ื์น แลว้แต่กรณี มีการเปล่ียนแปลง 
ให้ผูข้ออนุญาตเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิมไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

  ขอ้ 18   ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะไดร้ับหรือมีการแสดงต่อผูล้งทุนว่าจะไดร้ับ 
การประกนัรายได ้การประกนัรายไดน้ั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการประกนัรายไดท้ี่กองทรัสตจ์ะไดร้ับจากผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใดรายหน่ึง  
ตามวงเงินที่ก าหนดไวใ้นสัญญาประกันรายได ้
  (2)  ผูป้ระกนัรายไดอ้ย่างนอ้ยหน่ึงรายตอ้งเป็นนิติบุคคล 
  (3)  มีขอ้ก าหนดที่แสดงว่า ผูป้ระกันรายไดย้อมผูกพนัตนทั้งในฐานะผูป้ระกันรายได ้
และในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกบัผูเ้ช่า 
  (4)  มีขอ้ตกลงสามฝ่ายระหว่างผูป้ระกันรายได ้ผูเ้ช่า และกองทรัสตว์่าในกรณีที่ผูป้ระกนั
รายไดไ้ม่ปฏิบตัิตามสัญญาประกนัรายได ้ให้ถือว่าผูเ้ช่าผิดสญัญาเช่า โดยตอ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือเงื่อนไข 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ขอ้ตกลงที่เป็นการยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกนัรายได ้ เวน้แต่ในกรณีที่ 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมใิช่ความผิดของผูป้ระกนัรายได ้
 (ข)  เงื่อนไขที่เกินความจ าเป็นในลกัษณะที่จะท าให้การเรียกร้องของกองทรัสต ์
ตามสญัญาประกนัรายไดเ้ป็นไปไดย้าก หรือเป็นการสร้างภาระต่อกองทรัสตเ์กินสมควร 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่16) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

________________________ 

  ขอ้ 19   ยกเลิก 

  ขอ้ 20   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตต์ามค าขออนุญาตได ้ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงที่ท าให้พจิารณาไดว้่า 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  หรือ
พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือหลกัเกณฑท์ี่ออกตามกฎหมายดงักล่าว 
หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
  (4)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 
ท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้ับความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 21   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้จิารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่ไดร้ับอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงือ่นไขที่จะผ่อนผนั 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (3)  ผูข้ออนุญาตมมีาตรการอื่นทีเ่พียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบตัใิห้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน และมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงื่อนไขให้ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

หมวด 4 
เงือ่นไขการอนุญาต 

_____________________ 

ส่วนที่ 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_____________________ 

  ขอ้ 22   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคน้ี ปฏิบตัิตามเงือ่นไขในหมวดน้ี 

  ขอ้ 23   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ว่าขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ที่ส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ 
ไม่ถูกต้องหรือเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์นั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้น ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่ังให้ผูไ้ดร้บัอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหน่วยทรัสต์หรือให้ผูไ้ด้รับอนุญาตระงบั 
การเสนอขายหน่วยทรสัตไ์วก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหมใ่นส่วนที่ยงัมิไดเ้สนอ
ขาย หรือในส่วนที่ยงัมิไดม้ีการโอนเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายไปยงักองทรัสตห์รือเพื่อการก่อตั้ง
กองทรัสต ์
  ในการส่ังการตามวรรคหน่ึง ให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี ประกอบการพจิารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือหน่วยทรัสตน์ั้น 
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ส่วนที่ 2 
การเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต ์

_____________________ 

  ขอ้ 23/1  ในส่วนน้ี 
  ค าว่า “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูม้ีอ านาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” “บริษทัย่อย” และ  
“ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี โดยให้พจิารณาจากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นส าคญั 

ขอ้ 24   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งขายหน่วยทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่
ส านกังานแจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าวและ 
ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อไป ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยื่นขอขยายระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยทรัสตต์่อส านกังานไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด โดยตอ้งแจง้เหตุผล 
ของการขอขยายระยะเวลาและแจง้ขอ้มูลในส่วนที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี)  
มาพร้อมดว้ย  ทั้งน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสิบสองเดือน 
นบัแต่ส านกังานแจง้การอนุญาตในครั้ งแรก  

ในกรณีที่รายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีอายุเกินหน่ึงปีในวนัที่กองทรัสตเ์สนอขาย
หน่วยทรัสต ์หรือในกรณีที่มีปัจจยัที่อาจท าให้มูลค่าการประเมินทรัพยสิ์นเปล่ียนแปลงไปอย่างมี
นยัส าคญั  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัให้มีการปรับปรุงรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นให้เป็นปัจจุบนั
ก่อนด าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  หากผูไ้ดร้บัอนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถ 
ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(7) (จ) ห้ามผูไ้ดร้ับอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์นกว่า 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือทรัสตีจะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่20) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 24/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก  หากผูไ้ดร้ับอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืมผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า  
หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูล้งทุนรายอ่ืน 
  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายให้แก่บุคคลตาม (1) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่า 
หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดที่บุคคลดงักล่าวประสงค์ 
จะซ้ือ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
  (3)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งก่อตั้งกองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทั้งหมดที่ไดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสตต์าม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 35 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือและหุ้นกูแ้ก่ผูล้งทุน 

  ขอ้ 25   ในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหุ้น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ออกตราสารทุน โดยอนุโลม  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในส่วนน้ี
จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดให้เหมาะสมกบักองทรัสตก็์ได ้
  (2)  จดัให้มีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูร้ับหลกัทรัพยท์ี่จะเสนอขายต่อประชาชน 
ไปจดัจ าหน่าย  เวน้แต่ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ด าเนินการเองได ้โดยตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
  (3)  ในกรณีที่จดัให้มีบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ก ากบัดูแลให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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 (ข)  จดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์รณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือ
หน่วยทรัสต ์
  (4)  จดัให้ใบจองซ้ือมีขอ้ความที่แสดงว่า การจองซ้ือและการยกเลิก ตลอดจน 
การจดัสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นไปตามที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน  
  (4/1)  การโฆษณาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขายหน่วยทรัสต ์
โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนังสือช้ีชวน และการส่งเสริมการขาย ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้ 25/1 ขอ้ 25/2 และขอ้ 25/3  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ให้ส านกังานมีอ านาจดังน้ี 
 (ก)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียด เพื่อให้มีความชดัเจนเพียงพอที่ 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะสามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายได้ 
 (ข)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตัิในรายละเอียด เพือ่เป็นการให้ 
แนวทางปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขาย และหากผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าผูไ้ดร้ับอนุญาตมีการปฏิบตัิ 
ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 
 (ค)  ก าหนดให้การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบางกรณีตอ้งไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากส านักงานก่อนท าการโฆษณาหรือจดัให้มกีารส่งเสริมการขายนั้น เพื่อตรวจสอบ 
ให้การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี 
  (4/2)  ในกรณีผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน (4/1) ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ตอ้งปฏิบตัใิห้เป็นไปตามค าส่ังของส านกังานที่จะส่ังให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 
 (ก)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
 (ค)  ช้ีแจงเพื่อให้ผูล้งทุนไดร้ับขอ้มูลที่ครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
หรือไม่ท าให้ส าคญัผิด 
 (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ผูล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลที่ครบถว้น ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าให้ส าคญัผิด 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (5)  เมื่อส้ินสุดการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก  หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวนและคืนเงินให้แก่ผูจ้องซ้ือ 
 (ก)  มีผูจ้องซ้ือไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต ์
ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 (ข)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่จองซ้ือเมื่อรวมกบัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี)  
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือไม่ถึงจ านวนตามที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน 
 (ค)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ 
ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนน้ี 
และไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
 (ง)  ไม่สามารถโอนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้ง
กองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(จ)  กองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท์ี่มีเงือ่นไขและเวลา 
บอกเลิกสัญญาเช่า ซ่ึงมีผูจ้องซ้ือไม่ถึงจ านวนดงัน้ี 
      ก1.  ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย เฉพาะกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ 
ผูล้งทุนทัว่ไป 
      ก2.  ไม่ถึงสองราย เฉพาะกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
  (6)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมของกองทรัสตท์ี่จดัตั้งข้ึนแลว้ 
หากปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละคืนเงิน
ให้แก่ผูจ้องซ้ือ 
 (ก)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่จองซ้ือเมื่อรวมกบัเงินที่กองทรัสตก์นัไวเ้พื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์และมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท์ี่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน โดยให้ยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสตท์ั้งจ านวน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 22) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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 (ข)  มีการจดัสรรหน่วยทรสัตใ์ห้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดยีวกนัใด ผูก่้อตั้ง 
ทรัสต ์ทรัสต ีผูจ้ดัการกองทรสัต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว และท าให้การถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วยที่ถืออยูเ่ดมิ (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในส่วนน้ี โดยใหย้กเลิกการเสนอการขายเฉพาะส่วนทีเ่กินกว่าอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
  (7)  ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งด าเนินการ 
หรือดูแลให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัน้ี 
 (ก)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสตแ์ก่ผูจ้องซ้ือตามระยะเวลาเดยีวกบัระยะเวลาทีเ่ป็น
มาตรฐานการปฏิบตัิงานของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวที่สมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด   
ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ช าระดอกเบี้ยในอตัราไม่ต ่ากว่า 
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีดว้ย 
 (ข)  ไม่น าเงินที่ไดร้ับเป็นค่าจองซ้ือหน่วยทรัสตใ์นส่วนที่คาดว่าตอ้งคืนให้แก่ 
ผูจ้องซ้ือตาม (ก) ไปใชใ้นกิจการใด ๆ ก่อนที่จะด าเนินการเพื่อคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
  (8)  เมื่อปรากฏกรณีที่เป็นเหตุให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตแจง้ให้ส านกังานทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณี 
ที่เป็นการยกเลิกการเสนอขายตาม (5) หรือ (6) (ก) ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต ์
เป็นอนัส้ินสุดลง 
  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัใหม้ีเงื่อนไขเก่ียวกบัการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหน่ึง (5) 
และ (6) ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนดว้ย 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรสัต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่12) ลงวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 25/1   ผูไ้ดร้บัอนุญาตที่ประสงคจ์ะจดัให้มีการโฆษณา ตอ้งด าเนินการให้ 
การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ 
ผูล้งทุนไดร้ับขอ้มูลที่จ  าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยการโฆษณา
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บดิเบือน ปิดบงั หรือท าให้ส าคญัผิดใน
สาระส าคญั 

  (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลที่แสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลที่ 
ไดแ้สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวนที่ไดย้ื่นต่อส านกังานตามภาค 2 และภาค 3 
ของประกาศน้ี 
  (3)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์
  (4)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนที่จะไดร้ับจากการลงทุนในหน่วยทรัสต ์  
เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม 
 (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข 
 (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยู่ในรูปแบบที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผิด 
  (5)  มีค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในหน่วยทรัสตอ์ย่างเหมาะสม  
และมีการแจง้สถานที่ส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเตมิเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ที่มาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบแุหลง่ที่มาอย่างชดัเจน 
  (7)  ในกรณีที่เป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลที่โฆษณาตอ้ง 
มีขอ้มูลของหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายรวมอยู่ดว้ย โดยขอ้มูลหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นเน้ือหาหลกั  
และขอ้มูลการจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบที่มีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
  (8)  การน าค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใชจ้่ายของกองทรัสต ์ให้กระท าไดเ้ฉพาะเมื่อ 
การโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทรัสตห์รือจะเกิดประโยชน์ตอ่กองทรัสตน์ั้น 
  (9)  ดูแลให้ผูจ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือผูจ้ัดให้มีการโฆษณา 
เพื่อผูไ้ดร้ับอนุญาต ด าเนินการให้เป็นไปตาม (1) ถึง (8) 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ในกรณีที่การโฆษณาตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการในชว่งระยะเวลาก่อนที ่
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั นอกจากหลกัเกณฑต์ามที่ก าหนดไวใ้น
วรรคหน่ึง ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยก่์อนวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัดว้ย 

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

  ขอ้ 25/3   ผูไ้ดร้บัอนุญาตอาจจดัให้มีการส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรดัผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผูล้งทุน 
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยไม่ค านึงถึงขอ้มูลที่เป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดร้ับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ผูล้งทุนจะไดร้ับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ที่มีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าให้ส าคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาที่เหมาะสม 
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 
  (5)  ไม่คิดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต์ 

  ขอ้ 26   ในการจดัสรรหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัิตามที่ระบุ
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนังสือช้ีชวน และตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 ถึงขอ้ 30 ดว้ย 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 27   ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือ  
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์และ 
  (2)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 28   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 27 และขอ้ 29 ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรร
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม  
บริษทัใหญ่ หรือบริษทัย่อยของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งต้น ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ตอ้งแบ่งแยกหน่วยทรัสตท์ี่จะจดัสรรให้แก่บุคคลดงักล่าวออกจากหน่วยทรัสตท์ี่จะจดัสรรให้แก่
ประชาชนทัว่ไปไวอ้ย่างชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึงจ านวนที่จะจดัสรรไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 29   ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับการจดัสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสต ีหรือ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ให้การจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่บุคคลดงักล่าวเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกับ 
การเป็นผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวิธีการ 
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน แลว้แต่กรณีดว้ย 

  ขอ้ 30   ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
หากกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกับอสังหาริมทรัพยน์ั้นก าหนดสัดส่วนการลงทุนของ 
ผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนต่างดา้วให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย 
  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึงหลายโครงการและ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้นมีการก าหนดสัดส่วนการลงทุน
ของผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกัน ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามสัดส่วนที่ก าหนดไวต้ ่าสุด
ของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 31   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงแก่ผูไ้ดร้ับอนุญาตว่าบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด 
ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้วถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราหรือ
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ให้บุคคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียง 
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ซ่ึงจดัท าข้ึนตาม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
  (2)  รายงานต่อส านกังานภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 32   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการที่จ  าเป็นเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการถือหน่วยทรัสต ์
ของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสต ีผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว 
เป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ทั้งน้ี การด าเนินการที่จ  าเป็นให้หมายความรวมถึง
การจดัให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยทรัสต ์หรือการแต่งตั้งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์
ที่มีระบบงานดงักล่าว 

ส่วนที่ 3 
เงือ่นไขภายหลงัการเสนอขาย  

_____________________ 

  ขอ้ 33   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัที่ให้ไวใ้นค าขออนุญาต  
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน ตลอดจนขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

  ขอ้ 34   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ี่มีสาระไม่ต่างจากร่าง 
ที่ผ่านการพิจารณาของส านกังานแลว้ ก่อนหรือในวนัที่มีการโอนทรัพยสิ์นที่จะให้เป็นกองทรัสต์
แก่ทรัสตีตามขอ้ 35 และให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ี่ลงนามแลว้ต่อส านกังาน
ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที่เขา้ท าสัญญาดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 35   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยโ์อนเงินที่ไดร้ับ 
จากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการระดมทุนครั้ งแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่มใิช่กรณี 
ตาม (2) ให้โอนเงินดงักล่าวให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัท าการ 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  (2)  ในกรณีที่เป็นการระดมทุนครั้ งแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืม 
ผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 (ก)  ให้โอนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดในขอ้ 24/1(2) ให้แก่ทรัสตี 
เพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือและหุ้นกูท้ี่ออกใหม่แก่ 
ผูล้งทุน 
 (ข)  ให้โอนเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือให้แก่ทรัสตี
ภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นส่วนดงักล่าว 
  (3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ให้โอนเงินดงักล่าวให้แก่ทรัสตีเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตภ์ายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยื่นเอกสารหลกัฐานที่แสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานในวนัเดียวกบัวนัที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตรายงานผลการขายหน่วยทรัสตต์ามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่เก่ียวกบัการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 36   ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตเขา้ท าหนา้ที่ 
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พือ่ปฏิบตัหินา้ทีต่ามขอบเขตที่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ีและในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
เมื่อกองทรัสตจ์ดัตั้งข้ึนแลว้ 
  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสตม์ีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญัว่า  
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดไวส้ าหรับผูไ้ดร้ับอนุญาตในประกาศน้ี โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 37   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่สามารถเขา้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 38   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตภ์ายหลงัการเสนอขาย 
ตามประกาศที่เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 39   ในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งดูแล 
ให้การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดของประกาศน้ี และให้ส่งส าเนาสัญญาซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมนั้นให้ส านักงานภายในสิบห้าวนั 
นับแต่วนัที่ลงนามหรือวนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมตามแต่กรณี  

  ขอ้ 40   ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมาย
ก าหนด ให้ผูไ้ดร้บัอนุญาตแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และให้แจง้ตอ่ส านกังานภายในระยะเวลาเดยีวกนันั้นดว้ย 

ขอ้ 40/1   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ตามขอ้ 10(3) (ก)  ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตเปิดเผยรายงานเพื่อช้ีแจงสาเหต ุ
ในการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการของกองทรัสตใ์น
ระหว่างการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ และรายงานความคืบหน้าของการด าเนินการดงักล่าว
ทุกหกเดือนนบัแต่วนัที่มีการประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวจนกว่าจะมีผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  

การเปิดเผยรายงานและการรายงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รายงานต่อส านักงานตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด 
และเปิดเผยขอ้มูลดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น  
การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 18) ลงวนัที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 40/2   ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งด ารงสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นตามขอ้ 12  
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี  
เวน้แต่รอบระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายุกองทรัสต ์

ภาค 2 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

หมวด 1 
การยื่นและค่าธรรมเนียม 

_________________ 

  ขอ้ 41   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละครั้ ง ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่น
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตาม
รูปแบบและวิธีการดงัต่อไปน้ี และให้ช าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ  
  (1)  ให้ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์
ต่อส านกังานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยท์ีจ่ดัไวเ้พื่อการดงักล่าว 
  (2)  ให้ยื่นขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ในรูปเอกสารส่ิงพิมพต์่อส านกังาน จ านวนหน่ึงชดุ 
ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
 (ก)  ส่วนรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน  
ที่จดัพมิพจ์ากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งผูข้ออนุญาตไดย้ื่นตาม (1) และลงลายมือช่ือแลว้ 
 (ข)  ตน้ฉบบัหนงัสือมอบอ านาจที่แสดงว่าผูด้  าเนินการยื่นขอ้มูลตาม (1) และ  
(2) (ก) ตลอดจนเอกสารหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง เป็นผูไ้ดร้ับมอบหมายจากผูเ้สนอขายในการด าเนินการ
ดงักล่าวและการอ่ืนที่จ  าเป็น 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่20) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามที่ก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลส้ินสุด 
ลงแลว้  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือจากการเสนอขาย 
ครั้ งก่อน ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่ 
โดยวิธีการตามที่ก าหนดในวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 42   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านกังานตอ้งมี 
ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
  2ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใชบ้งัคบักบัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตท์ี่มีลกัษณะ 
เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ที่ก าหนดในขอ้ 9 วรรคหน่ึง 

  ขอ้ 4313   ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการประกนัรายได ้แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านกังานตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกนัรายไดอ้ย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาประกนัรายได ้
  (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูร้ับประกนัรายไดท้ี่เป็นนิติบุคคล ซ่ึงระบุการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของผูร้ับประกนัรายไดค้รั้ งล่าสุดซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัยื่นค าขอ และเป็น 
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ 
  (3)  ความเห็นของผูไ้ดร้บัอนุญาตเก่ียวกบัความสามารถของผูร้ับประกนัรายไดต้าม (2) 
ในการปฏิบตัิตามสัญญารับประกนัรายได ้ ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูร้ับประกนัรายไดเ้ป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกนั 
กบัผูไ้ดร้ับอนุญาต ตอ้งมีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
  (4)  รายงานการสอบบญัชีของผูร้ับประกนัรายไดต้าม (2) ส าหรับสามรอบปีบญัชี 
ยอ้นหลงัก่อนยื่นค าขอ โดยอย่างนอ้ยรอบปีบญัชีล่าสุดตอ้งจัดท าโดยผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบ 
จากส านกังาน  เวน้แต่ในกรณีที่ผูร้ับประกนัรายไดจ้ดัให้มีหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือ 
หลกัประกนัอ่ืนที่เทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาที่ผูร้ับประกนัรายไดร้ับประกนัไว ้ 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะไม่จดัใหม้ีรายงานการสอบบญัชีดงักล่าวก็ได ้ 

  ขอ้ 44   งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ออกตามมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 
2แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
13แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรสัต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 14) ลงวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 45   ก่อนปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ไดร้ับอนุญาต หากผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มิไดแ้สดงอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนงัสือช้ีชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
การลงทุนในหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ 
ตอ้งด าเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั   
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีที่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัท าการถดัจากวนัที่ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงต่อบุคคลใดนั้น 

  ขอ้ 46   ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดเ้สนอขายหน่วยทรัสตใ์นต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เมื่อมี 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวในประเทศไทย ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์ปิดเผยรายละเอียดของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกว่ารายละเอียดของขอ้มูลที่ไดเ้ปิดเผย 
ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นในต่างประเทศ 

หมวด 2 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

__________________________ 

  ขอ้ 47   ให้ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามที่ก าหนด
ในประกาศน้ีได ้ หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์แสดงไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลที่มี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั และมเีหตุอนัควรที่จะไมแ่สดงรายละเอียดของ
ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้ าเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 48   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน   
หากส านักงานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลที่มีนัยส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลด าเนินการดงัต่อไปน้ี
ภายในระยะเวลาที่ส านกังานก าหนด 

  (1)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่เป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
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  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการตามที่ส านกังานก าหนด 
ตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ประสงคจ์ะยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง  
ส านกังานอาจก าหนดให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ปิดเผยการส่ังการ การด าเนินการ 
ขอ้สังเกตของส านักงาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ผ่านทางเว็บไซต ์
ของส านักงาน ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 3 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

____________________________ 

  ขอ้ 49   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่ออกใหม่ ซ่ึงตอ้ง 
ไดร้ับอนุญาตตามมาตรา 33 ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตต์อ้งไดร้ับอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่ออกใหม่นั้นแลว้ 
  (2)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 19  
  (3)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 48 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้  
  (4)  เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับแบบแสดง
รายการขอ้มูลตามขอ้ 41 ที่แกไ้ขเพิ่มเติมครั้ งหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรสัตข์อง
กองทรัสตห์รือขอ้มูลอ่ืนที่มิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 (ก)  สิบส่ีวนั ในกรณีทัว่ไป 
 (ข)  สามวนัท าการ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนภายในก าหนดเวลาสามเดือนนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในครั้ งก่อน 
  (5)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรสัตไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
ครบถว้นแลว้ 
 



41 

 

  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (4) ของวรรคหน่ึง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์ห้หมายถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาที่เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต ์
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกับการซ้ือขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือที่มี
ลกัษณะท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  

ภาค 3 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์

___________________ 

  ขอ้ 50   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพ 
และหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ให้น าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตตามหมวด 2 และอ านาจส านกังานเก่ียวกบั 
การอนุญาตตามหมวด 3 ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หลกัเกณฑก์ารช าระค่าหน่วยทรัสตด์ว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าตามขอ้ 10(1) (ฉ) 
โดยในการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ ให้รับช าระ 
ค่าหน่วยทรัสตด์ว้ยทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมดงักล่าวตามประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพได ้
 (ข)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประเมินมูลค่าตามขอ้ 12(5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
เป็นอสงัหาริมทรัพยท์ี่รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่แปลงสภาพ และอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ผ่านการประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพแลว้ 
  (2)  ให้น าเงื่อนไขการอนุญาตตามหมวด 4 ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั  
โดยในการปฏิบตัิตามเงื่อนไขในขอ้ 25(5) (ก) และ (ค) และขอ้ 25(6) (ข) ให้พิจารณาเสมือนว่า 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท์ี่แปลงสภาพเป็นผูจ้องซ้ือหน่วยทรัสตห์รือ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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ไดร้ับจดัสรรหน่วยทรัสต ์แลว้แต่กรณี แต่ทั้งน้ี มิให้น าเง่ือนไขการอนุญาตดงัน้ีมาใชบ้งัคบั  
โดยให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพ 
 (ก)  เงือ่นไขการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 25(1) (2) (3) (4) 
(4/1) และ (4/2)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ 
การแปลงสภาพ 
 (ข)  เงื่อนไขเก่ียวกบัการโอนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตี
ตามขอ้ 25(5) (ง) และ ขอ้ 35  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ 
 (ค)  เงื่อนไขเก่ียวกบัการด าเนินการจดทะเบียนหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 37 โดยให้
ด าเนินการตามประกาศว่าดว้ยการแปลงสภาพ 
  (3)  ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ในการแปลงสภาพ (ไม่ว่าจะมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่หรือไม่) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม 
แบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ี  พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน โดยให้น าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนที่ก าหนดในภาค 2 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั   
เวน้แต่หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีมิให้น ามาใชบ้งัคบัในกรณีที่การแปลงสภาพนั้นเป็นการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยห์น่ึงกองเป็นกองทรัสตห์น่ึงกอง และไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยอ่ื์นเพิ่มเติมจากอสังหาริมทรัพยท์ี่รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (ก)  การมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งของ 
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 42  
 (ข)  ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ตามขอ้ 49 วรรคหน่ึง (4)  ทั้งน้ี ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้
วนัที่ส านกังานไดร้ับแบบแสดงรายการขอ้มูลที่แกไ้ขเพิ่มเติมครั้ งหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนที่มิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 
 
 
 



43 

 

ภาค 4 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 

และกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า 
_____________________ 

ขอ้ 51   ในภาคน้ี 
  “เจา้ของเดิม”  หมายความว่า    
  (ก1)  บุคคลที่เป็นเจา้ของและเป็นผูข้ายอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตจ์ะลงทุน 
ให้แก่กองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่มี 
ขอ้ก าหนดขายคืน 
  (ก2)  บุคคลที่เป็นผูใ้ห้เช่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตจ์ะลงทนุ  ในกรณีของกองทรัสต ์
ที่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 

  ขอ้ 52   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี  ใหผู้ย้ื่นค าขออนุญาต 
เสนอขายหน่วยทรัสตป์ฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นภาคน้ีเพิ่มเติม  ทั้งน้ี ในกรณีที่หลกัเกณฑ ์
ในภาคอ่ืน ๆ ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาคน้ี  ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในภาคน้ี 

ขอ้ 53   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
หรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผูล้งทุนทัว่ไป จะไดร้ับอนุญาตจากส านักงาน
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก1)  ทรพัยสิ์นหลกัทั้งหมดที่กองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มี
ขอ้ก าหนดดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่22) ลงวนัที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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         (ก)  ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้เจา้ของเดิม 
มีภาระผูกพนั (obligation) ในการซ้ืออสังหาริมทรัพยคื์น ภายในวนัเวลาและตามราคาที่ก าหนดไว้
ล่วงหนา้ในวนัที่ท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
         (ข)  ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ตอ้งมีขอ้ตกลง 
ให้กองทรัสตม์ีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในวนัเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ 
ในวนัที่ท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  และให้กองทรสัตม์ีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยจากเจา้ของเดิม 
เมื่อกองทรัสตใ์ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไข  ทั้งน้ี เงือ่นไขดงักล่าวตอ้งไม่มีผลท าให้สัญญาเช่า
มีลกัษณะเป็นนิติกรรมอ าพรางสัญญาอ่ืน 
  (2)  อสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุนตาม (1) อย่างนอ้ยตอ้งผ่านการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และวิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach)  

(2/1)  ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนที่จะไดร้ับการสนบัสนุนทางภาษี 
และค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ ราคาอสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทนุตาม (1) ตอ้งเป็นราคาที่ลดลงจากมูลค่า 
ที่ไดจ้ากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม (2) 

(3)  ภาระผูกพนั (obligation) หรือขอ้ตกลง ตาม (1)ตอ้งท าในรูปแบบของสัญญา 
ที่มีขอ้ก าหนดอย่างนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  ระบุช่ือเจา้ของเดิมที่มีสิทธิซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือผูม้ีสิทธิบอกเลิก 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

(ข)  วนัเวลาที่จะซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือบอกเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์
(ค)  เหตุแห่งการผิดนดัไขว ้(event of cross-default) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

ความสามารถของเจา้ของเดิมในการซ้ืออสังหาริมทรัพยคื์น หรือในการจ่ายค่าชดเชยเมื่อมีการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่า เช่น การผิดนดัช าระหน้ีหุ้นกูห้รือมูลหน้ีอ่ืน การหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่ส าคญัไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือถูกศาลส่ังอายดัทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

(ง)  ก าหนดราคาซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินที่แน่นอนและตอ้งไม่มีเงื่อนไขที่จะท าให้
จ านวนเงินที่ตกลงกันไวเ้ปล่ียนแปลง ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน  

 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่23) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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(จ)  มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัน้ี ในกรณีกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่า 

       ก1.  ค่าชดเชยให้แก่กองทรัสตเ์มื่อมีการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ่ึงตอ้งเป็น
จ านวนเงินที่แน่นอนหรือเป็นสูตรการค านวณที่ชดัเจน  

       2.  เงื่อนไขในการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่า 
(ฉ)  ระยะเวลาการลงทุนและระยะเวลาที่ตอ้งขายทรัพยสิ์นคืนให้แก่เจา้ของเดิม 

ตอ้งไมเ่กินระยะเวลาทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครัฐ  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
ที่จะไดร้ับการสนบัสนุนทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ 

(4)  เจา้ของเดิมตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  เป็นนิติบุคคลและไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการถือครองอสังหาริมทรัพย ์

ตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
(ข)  มีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ย

วิชาชีพบญัชี และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีที่อยู่ในบญัชีที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ   
(ค)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ที่ส านกังานยอมรับ และมีการทบทวนการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
จนกว่าจะมีการซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่า แลว้แต่กรณี   
  (5)  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืน
อาจมีขอ้ก าหนดให้สามารถจดัหาผลประโยชน์จากการท าก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
ที่ลงทุนกบัราคาขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวได ้

  ขอ้ 54   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ที่มีขอ้ก าหนดขายคืน 
หรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
จะไดร้ับอนุญาตจากส านกังานต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 
                           (1)  ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมดที่กองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีลกัษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 

       (ก)  เป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีลกัษณะตามขอ้ 53(1)  
       (ข)  เป็นอสังหาริมทรัพยท์ี่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่23) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  1.  มีขอ้ตกลง (option) ใหเ้จา้ของเดิมซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืน 
ภายในวนัเวลาและตามราคาที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ในวนัที่ท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ 
เช่น สัญญาขายฝาก เป็นตน้ 

              2.  มีขอ้ตกลงให้เจา้ของเดิมมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในวนัเวลา 
และตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ในวนัที่ท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และให้กองทรัสต ์
มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยจากเจา้ของเดิมเมื่อเจา้ของเดิมใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไข   
  (ห2)  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัที่มีลกัษณะตาม (1) (ก)  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 53(2) ขอ้ 53(3) ขอ้ 53(4) (ก) และ (ข) และขอ้ 53(5)  
  (3)  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัที่มีลกัษณะตาม (1) (ข)  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 53(2) ขอ้ 53(3) (ก) (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ขอ้ 53(4) (ก) และขอ้ 53(5) 
                          (ก4)  ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียง 
การปฏิบตัิตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
                          (5)  มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์ห้กบัผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
                          (6)  ไม่มวีตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 55  ในกรณีที่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี มีการจดัการ
กองทรัสตอ่ื์นไม่ว่าจะเป็นกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท์ี่มีเงื่อนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่าหรือไม่  ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตท์ี่ยื่นขออนุญาตเสนอขายตามขอ้ 53 หรือขอ้ 54  
ตอ้งไมเ่ป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอ่ื์นที่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
จัดการอยู่  เวน้แต่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไก 
ในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น ได้รับอนุมติัจาก 
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ่ื์นแลว้ เป็นต้น 

ขอ้ 55/1   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละครั้ ง ให้ผูย้ืน่ค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่23) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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 (1)  สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่ 
เจา้ของเดิม หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ก าหนด 
ไวล่้วงหนา้ 
 (2)  ขอ้มูลผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยท์ี่จะลงทุน (ถา้มี)  
 (3)  ขอ้มูลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และ 
วิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 
 (4)  ขอ้มูลวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของการมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขาย
อสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไขและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไวล่้วงหนา้ เช่น ลกัษณะผลตอบแทนที่คาดว่าผูล้งทุนจะไดร้ับ การด าเนินการ 
ของกองทรัสตภ์ายหลงัจากการขายอสังหาริมทรัพยคื์นให้แก่เจา้ของเดิม ความเส่ียงและผลกระทบ 
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดในสัญญา และแผนการด าเนินการภายหลงัเหตุการณ์ดงักล่าว 
เป็นตน้  
 (5)  ขอ้มูลวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) ของตวัแปรต่าง ๆ 
ที่อาจกระทบต่อผลตอบแทนที่ผูล้งทุนคาดหวงัว่าจะไดร้ับ เชน่ อตัราการเช่า (occupancy rate) เป็นตน้ 

(6)  ขอ้มูลประมาณการค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น และสัดส่วนของเงินลงทุน 
ที่มีการกนัไวเ้พื่อดูแลรักษาทรัพยสิ์นให้อยู่ในสภาพดี 
 (7)  ขอ้มูลอ่ืนที่จ  าเป็นและอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน (ถา้มี) 
 ในกรณีของกองทรัสตท์ี่มีขอ้ก าหนดขายคืนที่จะไดร้ับการสนบัสนุนทางภาษี 
และค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT 
 (1)  ขอ้มูลที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าของเดิมไดร้ับผลกระทบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ 19) เช่น การเปรียบเทยีบรายไดแ้ละผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึน
จริง โดยตอ้งเป็นการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนัก่อนการระบาดกบัในช่วงที่มีการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นตน้  
 (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินของเจา้ของเดิม โดยตอ้งระบุให้ชดัเจนว่า 
จะน าเงินที่ไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นให้กองทรัสตไ์ปใชเ้พื่อเสริมสภาพคล่องให้กบักิจการของเจา้ของเดิม 
เช่น ช าระค่าจา้งพนกังาน ค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น หรือช าระคืนเงินกูห้รือดอกเบี้ย เป็นตน้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที ่23) ลงวนัที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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ภาค 5 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
เพื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

_____________________ 

ขอ้ 56   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นภาคน้ี   

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

_____________________ 

  ขอ้ 57   ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์มื่อมกีารก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้

ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก และยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์
(2)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดให้เป็นผูม้ีอ านาจหนา้ที่ 

ในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลที่ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้ับ 

ความเห็นชอบจากส านักงานให้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

ขอ้ 58   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ให้ถือว่าไดร้ับอนุญาตจากส านักงานต่อเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการเสนอขายต่อบุคคลดงัน้ี โดยตอ้งมีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์ห้กบั 
ผูล้งทุนอ่ืนที่มิใช่ผูล้งทุนดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

       (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั  
       (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 21) ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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(2)  ตอ้งมีขอ้ก าหนดให้มีผูถื้อหน่วยทรัสตต์ั้งแต่สองรายข้ึนไป และตอ้งมิได ้
เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียงการปฏิบตัิตามกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวขอ้ง 

(3)  มีลกัษณะทัว่ไปของกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(1) (จ) และ (ฉ)   
รวมทั้งมีสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี 

(4)  เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
      (ก)  ทรพัยสิ์นหลกัที่กองทรัสตล์งทุนตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ 

หลายลกัษณะดงัน้ี 
1.  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(1) และ (2)    
              2.  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม 1. โดยทางออ้มตามหลกัเกณฑ ์

ในขอ้ 12/1(1) และ (2) ขอ้ 12/2 ขอ้ 12/3 ขอ้ 12/4 และขอ้ 12/5 
      (ข)  การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตาม (ก) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่า 

ร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายทั้งหมดรวมถึงเงินกูย้ืม (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตอ้งไดม้า 
ซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่จดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้เสร็จในกรณีที่เป็น 
การเสนอขายครั้ งแรกและยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์หรือนบัแต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตภ์ายหลงัจดัตั้งกองทรัสต ์  

      (ค)  ทรพัยสิ์นหลกัตาม (ก) ตอ้งไม่เป็นของบุคคลที่มีลกัษณะตามขอ้ 13/1   
เวน้แต่บุคคลดงักล่าวไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุม 
การด าเนินงาน จนท าให้บุคคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะตามขอ้ 13/1 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้  

(5)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นหลกั
ตาม (4) ให้สามารถลงทุนในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอ่ืนใดไดทุ้กประเภท 

(6)  มีการจดัหาผลประโยชน์จากอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(3)   
(7)  การกูย้ืมเงินของกองทรัสตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13/2 
(8)  มีการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(5) (ก) (ข) (ง)  

และ (จ) 
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(9)  มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 
(10)  มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(6) 
(11)  ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือทรัสตีสามารถด ารงเงินกองทุนได ้

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข  
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี แลว้แต่กรณี 

(12)  ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล และเอกสาร 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 63 ครบถว้น 

ขอ้ 59   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด ารงสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 58(4) 
ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  เวน้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายุกองทรัสต์ 

ขอ้ 60   ให้น าความในขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 27 ขอ้ 29 ขอ้ 30 ขอ้ 31 ขอ้ 32 ขอ้ 36 ขอ้ 39 
ขอ้ 40 และขอ้ 40/1 ในภาค 1 โดยอนุโลม 

ขอ้ 61   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยว่า 
การจดัตั้งหรือการจดัการกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  
หรือการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั มีลกัษณะที่อาจเขา้ข่ายเป็น 
การหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์นที่เก่ียวขอ้ง  ส านกังานอาจส่ังระงบัการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี 
ไวก่้อนหรือส่ังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตใ์นกรณีดงักล่าวได ้

  ขอ้ 62   ในกรณีที่มีความจ าเป็นและสมควร ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
หากผูไ้ดร้ับอนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต ์
เกินกว่าอตัราที่ก าหนดในขอ้ 27 โดยไม่ถูกจ ากดัสิทธิเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ 
การรับประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยื่นค าขอผ่อนผนั 
ต่อส านกังานก่อนการด าเนินการดงักล่าว  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที่จะขอผ่อนผนัไดต้ามวรรคหน่ึงไม่รวมถึง
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 
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หมวด 2 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

_____________________ 

ขอ้ 63   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ในแต่ละครั้ ง ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-Private 
REIT  พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และเอกสารอ่ืนต่อส านกังาน ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน 

ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามวรรคหน่ึง มีผลใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล  

ขอ้ 64   ให้น าขอ้ 47 ในภาค 2 มาใชบ้งัคบักบัการยื่นแบบเสดงรายการขอ้มูล 
ของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

หมวด 3 
การรายงานผลการขาย 

_____________________ 

ขอ้ 65   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตรายงานผลการขายและส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ต่อส านกังานภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ก าหนดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องส านกังาน 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


