
 

 

  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 3/2564 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 18) 

_____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (ก) ของ (3) ในขอ้ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   

“(ก)  มีขอ้ก าหนดใหก้องทรัสตจ์ดัหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
เท่านั้น และมีขอ้จ ากดัมิใหด้ าเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรัสตเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืน  
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้  เวน้แต่ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ความจ าเป็น  
อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์หรืออยูร่ะหวา่งสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายใหม่  กองทรัสตอ์าจด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการใชก้องทรัสตเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืนดงักล่าว 
เป็นการชัว่คราวได”้ 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (จ) ใน (5) ของขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558 

“(จ)  กองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

ซ่ึงมีผูจ้องซ้ือไม่ถึงสองราย”  
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ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 40/1 ในส่วนท่ี 3 เง่ือนไขภายหลงัการเสนอขาย 
ของหมวด 4 เง่ือนไขการอนุญาต ในภาค 1 การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

“ขอ้ 40/1   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ตามขอ้ 10(3) (ก)  ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตเปิดเผยรายงานเพื่อช้ีแจงสาเหตุ 
ในการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการของกองทรัสตใ์นระหวา่ง
การสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ และรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการดงักล่าวทุกหกเดือน
นบัแต่วนัท่ีมีการประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะมีผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  

การเปิดเผยรายงานและการรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รายงานต่อส านกังานตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด 
และเปิดเผยขอ้มูลดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบขอ้มูลดงักล่าวในช่องทางท่ีเหมาะสม เช่น  
การประกาศทางหนงัสือพิมพ ์หรือการประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้” 

ขอ้ 4   ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นภาค 4 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์
ท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม ขอ้ 51 ขอ้ 52 ขอ้ 53 ขอ้ 54 และขอ้ 55
แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

“ภาค 4 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์มี 

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืน 
ใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

_____________________ 

ขอ้ 51   ในภาคน้ี  
  “เจา้ของเดิม”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเป็นเจา้ของและเป็นผูข้ายอสังหาริมทรัพย  ์
ท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนใหแ้ก่กองทรัสต ์และใหห้มายความรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคล 
ดงักล่าวดว้ย 
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“ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 

“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  ขอ้ 52   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ท่ีมีขอ้ก าหนด 
เก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม  ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นภาคน้ี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหลกัเกณฑใ์นภาคอ่ืน ๆ ขดัหรือแยง้ 
กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาคน้ี  ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดในภาคน้ี 

ขอ้ 53   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนทัว่ไป ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมด 
ท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีขอ้ก าหนดใหเ้จา้ของเดิมมีภาระผกูพนั (obligation)  
ในการซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืนภายในวนัเวลาและตามราคาท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ในวนัท่ี 
ท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว       
  (2)  กรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

(ก)  ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหมี้ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ั้งแต่สองรายขึ้นไป และตอ้งมิได้
เป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ข)  ตอ้งมีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์หก้บัผูล้งทุนอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

(ค)  ตอ้งไม่มีวตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
(ง)  ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมดท่ีจะลงทุนตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ 

หลายลกัษณะดงัน้ี 
              1.  เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะตาม (1)  
              2.  เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์อยา่งนอ้ยมีขอ้ตกลง (option) ให้เจา้ของเดิม 

ซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืนภายในวนัเวลาและตามราคาท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ในวนัท่ีท าสัญญา 
ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์เช่น สัญญาขายฝาก เป็นตน้   
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(3)  อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตาม (1) และ (2) อยา่งนอ้ยตอ้งผ่านการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และวิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach)  

(4)  ภาระผกูพนั (obligation) หรือขอ้ตกลง (option) ตาม (1) และ (2) ตอ้งท า 
ในรูปแบบของสัญญาท่ีมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  ระบุช่ือเจา้ของเดิมท่ีมีสิทธิซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์
(ข)  วนัเวลาท่ีเจา้ของเดิมจะซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์ 
(ค)  ราคาซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนและตอ้งไม่มีเง่ือนไขท่ีจะท าให้ 

จ านวนเงินท่ีตกลงกนัไวเ้ปลี่ยนแปลง  
 (ง)  เหตุแห่งการผิดนดัไขว ้(event of cross-default) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

ความสามารถของเจา้ของเดิมในการซ้ืออสังหาริมทรัพยค์ืน เช่น การผิดนดัช าระหน้ีหุ้นกูห้รือมูลหน้ีอ่ืน 
การหยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัไม่ว่าจะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือถูกศาล
สั่งอายดัทรัพยสิ์น เป็นตน้  ทั้งน้ี กรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์มีขอ้ตกลง (option) ให้เจา้ของเดิม 
ซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืนตาม (2) (ง) 2. อาจไม่มีขอ้ก าหนดน้ีก็ได ้

(5)  เจา้ของเดิมท่ีจะซ้ืออสังหาริมทรัพยค์ืนตอ้งเป็นนิติบุคคลและไม่มีขอ้จ ากดั 
ในเร่ืองการถือครองอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมทั้งตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  
        (ก)  มีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ย
วิชาชีพบญัชี และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ  
ทั้งน้ี เฉพาะกรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์มีขอ้ก าหนดใหเ้จา้ของเดิมมีภาระผกูพนั (obligation) ในการซ้ือ
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืนตาม (1) หรือ (2) (ง) 1. 

       (ข)  เจา้ของเดิมท่ีจะซ้ืออสังหาริมทรัพยค์ืนไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
จากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีส านกังานยอมรับ  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีอสังหาริมทรัพยท่ี์มีขอ้ก าหนด
ใหเ้จา้ของเดิมมีภาระผกูพนั (obligation) ในการซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืนตาม (1) 
  (6)  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยต์าม (1) หรือ (2) อาจมีขอ้ก าหนด 
ใหส้ามารถจดัหาผลประโยชน์จากการท าก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนกบัราคาขาย
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวได ้
  ขอ้ 54   ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม มีการจดัการกองทรัสตอ่ื์นหรือมีการจดัการกองทรัสต ์
ท่ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิมอ่ืนดว้ย  ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์
ดงักล่าวท่ียื่นขออนุญาตเสนอขายตามขอ้ 53 ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอ่ื์น
หรือกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิมอ่ืนท่ีจดัการอยู่   
เวน้แต่ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไกในการป้องกนั
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
ของกองทรัสตอ่ื์นแลว้ เป็นตน้ 

ขอ้ 55   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละคร้ัง ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT 
 (1)  สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่ 
เจา้ของเดิม 
 (2)  ขอ้มูลผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุน (ถา้มี)  
 (3)  ขอ้มูลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และ 
วิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 
 (4)  ขอ้มูลวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของการมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขาย
อสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม เช่น ลกัษณะผลตอบแทนท่ีคาดวา่ผูล้งทุนจะไดรั้บ การด าเนินการ
ของกองทรัสตภ์ายหลงัจากการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนให้แก่เจา้ของเดิม ความเส่ียงและผลกระทบ 
หากคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในสัญญา และแผนการด าเนินการภายหลงัเหตุการณ์ดงักล่าว  
เป็นตน้  
 (5)  ขอ้มูลวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) ของตวัแปรต่าง ๆ 
ท่ีอาจกระทบต่อผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดหวงัวา่จะไดรั้บ เช่น อตัราการเช่า (occupancy rate) เป็นตน้ 

(6)  ขอ้มูลประมาณการค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น และสัดส่วนของเงินลงทุน
ท่ีมีการกนัไวเ้พื่อดูแลรักษาทรัพยสิ์นใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
 (7)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นและอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน (ถา้มี)” 

 ขอ้ 5   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564  
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 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


