
-ร่าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 85/2558 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 7) 

____________________ 

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

 ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ง) ใน (7) ของขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 “(ง)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนคร้ังแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และการกูย้มืผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) ตอ้งแสดง 
ไดว้า่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ยอมผกูพนัท่ีจะซ้ือ
หน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24/1(2)”  

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 24/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
 “ขอ้ 24/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก หากผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือ 
ใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูล้งทุนรายอ่ืน   
 (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลตาม (1) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีบุคคลดงักล่าวประสงค ์
จะซ้ือ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่   
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 (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งก่อตั้งกองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทั้งหมดท่ีไดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสตต์าม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 35 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือและหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุน”  

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 35   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยโ์อนเงินท่ีไดรั้บ 
จากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ในกรณีท่ีเป็นการระดมทุนคร้ังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์มิใช่กรณี 
ตาม (2) ให้โอนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการระดมทุนคร้ังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกูย้มื 
ผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั 
  (ก)  ใหโ้อนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 24/1(2) ใหแ้ก่ทรัสตี 
เพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือและหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ 
ผูล้งทุน 
  (ข)  ใหโ้อนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือใหแ้ก่ทรัสตี
ภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นส่วนดงักล่าว 
 (3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2)  ใหโ้อนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อเป็นทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตภ์ายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
 ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานพร้อมกบัการยื่นรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) (ก) หรือ (ข) 
หรือ (3) แลว้แต่กรณี” 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน 2.8 ของรายการท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต ์
ในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสต ์ของแบบ 69-REIT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
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ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “2.8  ในกรณีท่ีจะมีการกูย้มืเงินดว้ย ใหร้ะบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (1)  วิธีการกูย้มืเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู ้เป็นตน้ 
โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ 
ผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้มืเงิน (ถา้มี)  รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้มืเงินต่อผูล้งทุนดว้ย  
 (2)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวนเงิน 
ท่ีจะกนัส ารองในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (3)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนักบั
การเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรรให้แก่ 
ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบั
บุคคลดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกูท่ี้เสนอขายทั้งหมดในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัยอ่ยของผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย  ์
แก่กองทรัสต ์ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวน 
และสัดส่วนของหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู ้
ท่ีจะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 (4)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือจาก 
ทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ใหอ้ธิบายความสัมพนัธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของการกูย้มื
เงินจากบุคคลดงักล่าว รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการกูย้มืเงินดงักล่าววา่เป็นทางคา้ปกติ 
หรือไม่อยา่งไร” 

 ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น 2.9 ในรายการท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์ของส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสต ์ในแบบ 69-REIT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
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 “2.9  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตโ์ดยมีวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีมิใช่การลงทุนใน
ทรัพยสิ์นช้ินใหม ่เช่น เพื่อช าระคืนเงินกู ้(refinance) หรือเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสภาพอสังหาริมทรัพย ์
เป็นตน้  ใหแ้สดงขอ้มูลเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดล้งทุนในปัจจุบนั เพื่อให้ผูล้งทุนทราบถึงการลงทุน
และการจดัหาประโยชน์ของกองทรัสต”์ 

 ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

    (นายรพี  สุจริตกุล) 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


