ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 3/2564
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 18)
_____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 และมาตรา 69 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (3) ในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) มีขอ้ กาหนดให้กองทรัสต์จดั หาผลประโยชน์โดยการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์
เท่านั้น และมีขอ้ จากัดมิให้ดาเนินการในลักษณะใดที่เป็ นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น
เช่น ธุ รกิจโรงแรม หรื อธุ รกิจโรงพยาบาล เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณี ที่กองทรัสต์มีความจาเป็ น
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื ออยูร่ ะหว่างสรรหาผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์
รายใหม่ กองทรัสต์อาจดาเนินการในลักษณะที่เป็ นการใช้กองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าว
เป็ นการชัว่ คราวได้”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (จ) ใน (5) ของข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
“(จ) กองทรัสต์ที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม
ซึ่งมีผจู ้ องซื้อไม่ถึงสองราย”
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 40/1 ในส่วนที่ 3 เงื่อนไขภายหลังการเสนอขาย
ของหมวด 4 เงื่อนไขการอนุญาต ในภาค 1 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 40/1 ในกรณีที่กองทรัสต์มีความจาเป็ นต้องประกอบธุรกิจอื่นเป็ นการชัว่ คราว
ตามข้อ 10(3) (ก) ก่อนการดาเนิ นการดังกล่าว ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเปิ ดเผยรายงานเพื่อชี้ แจงสาเหตุ
ในการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์ พร้อมทั้งแจ้งแนวทางการดาเนินการของกองทรัสต์ในระหว่าง
การสรรหาผูเ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่ และรายงานความคืบหน้าของการดาเนินการดังกล่าวทุกหกเดือน
นับแต่วนั ที่มีการประกอบธุรกิจอื่นเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีผเู ้ ช่าอสังหาริ มทรัพย์รายใหม่
การเปิ ดเผยรายงานและการรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี หน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้เปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวผ่านระบบการเปิ ดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้รายงานต่อสานักงานตามแนวทางที่สานักงานกาหนด
และเปิ ดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบข้อมูลดังกล่าวในช่องทางที่เหมาะสม เช่น
การประกาศทางหนังสื อพิมพ์ หรื อการประกาศทางเว็บไซต์ เป็ นต้น”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นภาค 4 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม ข้อ 51 ข้อ 52 ข้อ 53 ข้อ 54 และข้อ 55
แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ภาค 4
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืน
ให้แก่เจ้าของเดิม
_____________________
ข้อ 51 ในภาคนี้
“เจ้าของเดิม” หมายความว่า บุคคลที่เป็ นเจ้าของและเป็ นผูข้ ายอสังหาริ มทรัพย์
ที่กองทรัสต์จะลงทุนให้แก่กองทรัสต์ และให้หมายความรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคล
ดังกล่าวด้วย
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“ผูล้ งทุนสถาบัน” หมายความว่า ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
และผูล้ งทุนรายใหญ่
“ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน
ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
ข้อ 52 ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม ให้ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาคนี้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่หลักเกณฑ์ในภาคอื่น ๆ ขัดหรื อแย้ง
กับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในภาคนี้ ให้ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในภาคนี้
ข้อ 53 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
การขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม จะได้รับอนุญาตจากสานักงานต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป ทรัพย์สินหลักทั้งหมด
ที่กองทรัสต์จะลงทุนต้องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีขอ้ กาหนดให้เจ้าของเดิมมีภาระผูกพัน (obligation)
ในการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวคืนภายในวันเวลาและตามราคาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่
ทาสัญญาซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว
(2) กรณีการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่ผลู ้ งทุนสถาบันหรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(ก) ต้องมีขอ้ กาหนดให้มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ต้ งั แต่สองรายขึ้นไป และต้องมิได้
เป็ นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ (private trust) รวมทั้งต้องมิได้เป็ นไปเพื่อการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
(ข) ต้องมีขอ้ จากัดการโอนหน่วยทรัสต์ให้กบั ผูล้ งทุนอื่นที่มิใช่ผลู ้ งทุนสถาบัน
หรื อผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) ต้องไม่มีวตั ถุประสงค์ในการนาหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ง) ทรัพย์สินหลักทั้งหมดที่จะลงทุนต้องมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อ
หลายลักษณะดังนี้
1. เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่มีลกั ษณะตาม (1)
2. เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่อย่างน้อยมีขอ้ ตกลง (option) ให้เจ้าของเดิม
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวคืนภายในวันเวลาและตามราคาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าในวันที่ทาสัญญา
ซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ เช่น สัญญาขายฝาก เป็ นต้น
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(3) อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนตาม (1) และ (2) อย่างน้อยต้องผ่านการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (income approach) และวิธีตน้ ทุนทดแทน (replacement cost approach)
(4) ภาระผูกพัน (obligation) หรื อข้อตกลง (option) ตาม (1) และ (2) ต้องทา
ในรู ปแบบของสัญญาที่มีขอ้ กาหนดอย่างน้อยในเรื่ องดังนี้
(ก) ระบุชื่อเจ้าของเดิมที่มีสิทธิซ้ือคืนอสังหาริ มทรัพย์
(ข) วันเวลาที่เจ้าของเดิมจะซื้อคืนอสังหาริ มทรัพย์
(ค) ราคาซื้ อคืนเป็ นจานวนเงินที่แน่นอนและต้องไม่มีเงื่อนไขที่จะทาให้
จานวนเงินที่ตกลงกันไว้เปลี่ยนแปลง
(ง) เหตุแห่งการผิดนัดไขว้ (event of cross-default) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของเจ้าของเดิมในการซื้ออสังหาริ มทรัพย์คืน เช่น การผิดนัดชาระหนี้หุ้นกูห้ รื อมูลหนี้อื่น
การหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญไม่ว่าจะเป็ นการชัว่ คราวหรื อถาวร หรื อถูกศาล
สั่งอายัดทรัพย์สิน เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณี อสังหาริ มทรัพย์ที่มีขอ้ ตกลง (option) ให้เจ้าของเดิม
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวคืนตาม (2) (ง) 2. อาจไม่มีขอ้ กาหนดนี้ก็ได้
(5) เจ้าของเดิมที่จะซื้ ออสังหาริ มทรัพย์คืนต้องเป็ นนิติบุคคลและไม่มีขอ้ จากัด
ในเรื่ องการถือครองอสังหาริ มทรัพย์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพบัญชี และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ เฉพาะกรณี อสังหาริ มทรัพย์ที่มีขอ้ กาหนดให้เจ้าของเดิมมีภาระผูกพัน (obligation) ในการซื้อ
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวคืนตาม (1) หรื อ (2) (ง) 1.
(ข) เจ้าของเดิมที่จะซื้ออสังหาริ มทรัพย์คืนได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงานยอมรับ ทั้งนี้ เฉพาะกรณี อสังหาริ มทรัพย์ที่มีขอ้ กาหนด
ให้เจ้าของเดิมมีภาระผูกพัน (obligation) ในการซื้ออสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวคืนตาม (1)
(6) การจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ตาม (1) หรื อ (2) อาจมีขอ้ กาหนด
ให้สามารถจัดหาผลประโยชน์จากการทากาไรจากส่วนต่างของมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนกับราคาขาย
อสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวได้
ข้อ 54 ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
การขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม มีการจัดการกองทรัสต์อื่นหรื อมีการจัดการกองทรัสต์
ที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิมอื่นด้วย ทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ดังกล่าวที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายตามข้อ 53 ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์อื่น
หรื อกองทรัสต์ที่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิมอื่นที่จดั การอยู่
เว้นแต่ผูย้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จะแสดงได้ว่ามีมาตรการหรื อกลไกในการป้องกัน

5
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น ได้รับอนุมตั ิจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ของกองทรัสต์อื่นแล้ว เป็ นต้น
ข้อ 55 ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในแต่ละครั้ง ให้ผยู ้ ื่นคาขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลตามแบบ 69-REIT
(1) สรุ ปสาระสาคัญของข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่
เจ้าของเดิม
(2) ข้อมูลผลการดาเนินงานของอสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุน (ถ้ามี)
(3) ข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยวิธีรายได้ (income approach) และ
วิธีตน้ ทุนทดแทน (replacement cost approach)
(4) ข้อมูลวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ ยงของการมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการขาย
อสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม เช่น ลักษณะผลตอบแทนที่คาดว่าผูล้ งทุนจะได้รับ การดาเนินการ
ของกองทรัสต์ภายหลังจากการขายอสังหาริ มทรัพย์คืนให้แก่เจ้าของเดิม ความเสี่ ยงและผลกระทบ
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในสัญญา และแผนการดาเนินการภายหลังเหตุการณ์ดงั กล่าว
เป็ นต้น
(5) ข้อมูลวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) ของตัวแปรต่าง ๆ
ที่อาจกระทบต่อผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนคาดหวังว่าจะได้รับ เช่น อัตราการเช่า (occupancy rate) เป็ นต้น
(6) ข้อมูลประมาณการค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาทรัพย์สิน และสัดส่วนของเงินลงทุน
ที่มีการกันไว้เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยูใ่ นสภาพดี
(7) ข้อมูลอื่นที่จาเป็ นและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน (ถ้ามี)”
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

