
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 18/2558 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 4) 
____________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ระหวา่งบทนิยามค าวา่  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ และค าวา่ “การส่งเสริมการขาย” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
 ““ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์” 

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 23/1 ในส่วนท่ี 2 การเสนอขายและการจดัสรร
หน่วยทรัสต ์ของหมวด 4 เง่ือนไขการอนุญาต ในภาค 1 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หน่วยทรัสต ์แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 “ขอ้ 23/1  ในส่วนน้ี 
 ค าวา่ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” และ  
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี โดยใหพ้ิจารณาจากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นส าคญั”  
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 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (1) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(1)  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหุ้น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน โดยอนุโลม  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในส่วนน้ี 
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบักองทรัสตก์็ได”้ 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (ค) ของ (5) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(ค)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี และ 
ไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง” 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (ข) ของ (6) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(ข)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ 
ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลดงักล่าวเม่ือรวมกบัจ านวนหน่วยท่ีถืออยูเ่ดิม (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในส่วนน้ี โดยใหย้กเลิกการเสนอการขายเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่อตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด”   

 ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  
เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 
20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
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 “ขอ้ 28   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 27 และขอ้ 29  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรร
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม บริษทัใหญ่ 
หรือบริษทัยอ่ยของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งแบ่งแยก
หน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงักล่าวออกจากหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
ไวอ้ยา่งชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึงจ านวนท่ีจะจดัสรรไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสือช้ีชวน”  

 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 31 และขอ้ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 31   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตวา่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้วถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราหรือ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียง 
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ซ่ึงจดัท าขึ้นตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 (2)  รายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุดงักล่าว 
 ขอ้ 32   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การถือหน่วยทรัสต ์
ของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว เป็นไป
ตามอตัราและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ทั้งน้ี การด าเนินการท่ีจ าเป็นใหห้มายความรวมถึง 
การจดัใหมี้ระบบงานท่ีสามารถควบคุมการถือหน่วยทรัสต ์หรือการแต่งตั้งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์
ท่ีมีระบบงานดงักล่าว” 

ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-REIT 
ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วาม 
ตามส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ทา้ยประกาศน้ีแทน  
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 ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความในส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ของแบบ 69-REIT 
(Conversion) ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ข 
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2556 เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  
และใหใ้ชค้วามตามส่วนท่ี 4 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล ทา้ยประกาศน้ีแทน  

 ขอ้ 10   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
    (นายชาลี  จนัทนยิง่ยง) 
    รองเลขาธิการ 
    รักษาการเลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


