
 

 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 3/2562 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 14) 

    

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

ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มบทนิยามค าวา่ “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์” ต่อจากบทนิยามค าวา่  
“กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออก 
และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
  ““ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 40/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 6   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ยืน่ค าขอ 
ต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต  ทั้งน้ี ตามแบบและวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด โดยอยา่งนอ้ยเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทรัสตี
หรือผูท่ี้จะเขา้เป็นทรัสตีของกองทรัสตท่ี์แสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีท่ียงัมิไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงว่าบุคคลดงักล่าวยอมรับ 
ท่ีจะเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต ์โดยไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีผูข้ออนุญาตยืน่
ต่อส านกังานแลว้ และรับรองวา่ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามประกาศน้ีและประกาศท่ีออกตาม 
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พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตนมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ี
เป็นทรัสตีของกองทรัสตน์ั้น 
  (2)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ดัตั้งขึ้นแลว้ ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บุคคลดงักล่าวรับรองวา่
กระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปโดยชอบตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตลอดจนเป็นไปตาม
ประกาศน้ีและประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
โดยไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีผูข้ออนุญาตยืน่ต่อส านกังานแลว้   

ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต 
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  
ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติั
โครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 3   ใหย้กเลิกขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555   
เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555   

ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์ 

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 3/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
 “ขอ้ 41   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตาม
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รูปแบบและวิธีการดงัต่อไปน้ี และใหช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด 
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 
 (1)  ใหย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์
ต่อส านกังานผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยท่ี์จดัไวเ้พื่อการดงักล่าว   
 (2)  ใหย้ืน่ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี ในรูปเอกสารส่ิงพิมพต่์อส านกังาน จ านวนหน่ึงชุด 
ตามแนวทางท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

(ก)  ส่วนรับรองความถูกตอ้งของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน  
ท่ีจดัพิมพจ์ากระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยซ่ึ์งผูข้ออนุญาตไดย้ื่นตาม (1) และลงลายมือช่ือแลว้  

(ข)  ตน้ฉบบัหนงัสือมอบอ านาจท่ีแสดงวา่ผูด้  าเนินการยื่นขอ้มูลตาม (1) และ  
(2) (ก) ตลอดจนเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูเ้สนอขายในการด าเนินการ
ดงักล่าวและการอ่ืนท่ีจ าเป็น   
 ในกรณีท่ีการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลส้ินสุด 
ลงแลว้ หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขาย 
คร้ังก่อน ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่ 
โดยวิธีการตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง” 

ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 43  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การประกนัรายได ้แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกนัรายไดอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาประกนัรายได้ 
 (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บประกนัรายไดท่ี้เป็นนิติบุคคล ซ่ึงระบุการจดัอนัดบั 
ความน่าเช่ือถือของผูรั้บประกนัรายไดค้ร้ังล่าสุดซ่ึงตอ้งไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนัยืน่ค  าขอ และเป็น 
การจดัอนัดบัโดยสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  
 (3)  ความเห็นของผูไ้ดรั้บอนุญาตเก่ียวกบัความสามารถของผูรั้บประกนัรายไดต้าม (2) 
ในการปฏิบติัตามสัญญารับประกนัรายได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัผูไ้ดรั้บอนุญาต ตอ้งมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวดว้ย 
 (4)  รายงานการสอบบญัชีของผูรั้บประกนัรายไดต้าม (2) ส าหรับสามรอบปีบญัชี
ยอ้นหลงัก่อนยืน่ค าขอ โดยอยา่งนอ้ยรอบปีบญัชีล่าสุดตอ้งจดัท าโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบ



4 

 

จากส านกังาน  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ดัให้มีหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือ
หลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาท่ีผูรั้บประกนัรายไดรั้บประกนัไว ้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่จดัใหมี้รายงานการสอบบญัชีดงักล่าวก็ได้” 

 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกแบบ 69-REIT และแบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 24/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 13) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  และให้ใชแ้บบ 69-REIT 
และแบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน        


