
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 22/2560 
    เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

(ฉบบัท่ี 12) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 69 และมาตรา 70(9) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 
พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/255959 
เร่ือง  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคมวนัท่ี 
พ.ศ 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 3   เวน้แต่ประกาศน้ีไดก้ าหนดไวเ้ป็นประการอ่ืน ให้น าบทนิยามท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามใน 
ประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท มาใชก้บัประกาศน้ี แบบทา้ยประกาศ  
และตารางทา้ยประกาศ และใหมี้บทนิยามเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
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 “กิจการต่างประเทศ”  หมายความวา่   กิจการท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ดงัต่อไปน้ี   
 (1)  หน่วยงานหรือองคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ 
 (2)  องคก์ารระหวา่งประเทศ 
         (3)  นิติบุคคลต่างประเทศ 

“ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายตราสารหน้ี”  หมายความวา่   ขอ้มูลดงัน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาตราสารหน้ีท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  อตัราผลประโยชน์ตอบแทน  
  (4)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรร 
  (5)  ผลการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (ถา้มี) 
  (6)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั  
หรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลท่ีท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต”์   

  ขอ้ 2   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็น (4) ในวรรคหน่ึงของขอ้ 7/1 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
  “(4) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาต 
ใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต”์ 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  
เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ช ้
ความต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ 9   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียื่นต่อส านกังานตามขอ้ 7  
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล  เวน้แต่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หุน้กูท่ี้ออกโดยบริษทัจดทะเบียน แต่ไม่รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
  (2)  หุน้กูท่ี้ออกโดยกองทรัสตซ่ึ์งหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์งักล่าวเป็น 
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  (3)  พนัธบตัรหรือหุน้กูท่ี้ออกใหม่ซ่ึงเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
  (4)  หุน้กูร้ะยะสั้น 
  (5)  ตัว๋เงินระยะสั้น 
  (6)  หุ้นกูท่ี้ออกโดยกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงจดัตั้งขึ้นใหม่
โดยมีวตัถุประสงค์ในการระดมทุนคร้ังแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมกบัการกูย้ืมผ่าน 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) และมีผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ 
กองทุนรวมและเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้  

(ข)  มิไดเ้ป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า 
หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุให้
ผูจ้ดัการของกองทรัสตด์งักล่าวไม่สามารถท าหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน 
(การท า due diligence) อสังหาริมทรัพยท่ี์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะลงทุน ตลอดจน 
การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต”์ 

  ขอ้ 4   ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“(2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ให้มีรายละเอียด 
ตามแบบดงัน้ี 

(ก)  กรณีท่ีเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ใหมี้รายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-PO-REIT ทา้ยประกาศน้ี 

(ข)  กรณีท่ีเป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใหมี้รายละเอียด 
ตามแบบ 69-DEBT-PO-IFT ทา้ยประกาศน้ี” 

  ขอ้ 5   ให้ยกเลิกความใน (2) ของวรรคหน่ึงในขอ้ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 11)  
ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  “(2)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ให้มีรายละเอียด 

ตามแบบดงัน้ี 
(ก)  กรณีท่ีเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ใหมี้รายละเอียด 

ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-REIT ทา้ยประกาศน้ี 
(ข)  กรณีท่ีเป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ใหมี้รายละเอียด 

ตามแบบ 69-DEBT-II&HNW-IFT ทา้ยประกาศน้ี” 

  ขอ้ 6   ให้ยกเลิกความใน (4/2) ของขอ้ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี  
ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 83/2558  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 8)  
ลงวนัท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
  “(4/2) การเสนอขายตราสารหน้ีของกองทรัสต ์ให้กรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนัลงลายมือช่ือ” 
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  ขอ้ 7   ใหย้กเลิกตารางระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนังสือช้ีชวนทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 10/2556  เร่ือง การยื่นแบบ 
แสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี ลงวนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2556  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 59/2559  เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
การเสนอขายตราสารหน้ี (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ตารางระยะเวลา 
การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6 มีนาคม พ.ศ. 2560  

 
 
 
                                                                                                           (นายรพี  สุจริตกุล) 
             เลขาธิการ 
                                                                       ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
       ประธานกรรมการ 
                                                                                                    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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	ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์”
	ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4) ในวรรคหนึ่งของข้อ 7/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
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	(4)  หุ้นกู้ระยะสั้น
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	(6)  หุ้นกู้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์พร้อมกับการกู้ยืมผ่าน
	การเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) และมีผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

