
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-ร่าง-ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 82/2558 
เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย 

  หุน้กูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต ์
    (ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 40(11) มาตรา 41(3) และ (4) มาตรา 42(10) และ 
มาตรา 43(3) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 24   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต์”  หมายความว่า   ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยแ์ละ  
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  ์

  “ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ประกาศตราสารหน้ีท่ีออกใหม่”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการก ากบั 

ตลาดทุน ท่ี ทจ. 17/2561  เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่  

 

4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 65/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561 
  “ประกาศหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย”  หมายความวา่   ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 62/2561  เร่ือง  การเสนอขายหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ  
ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
  “ประกาศหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ”  หมายความวา่   ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.16/2552  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการขออนุญาต 
และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ ลงวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต์”  หมายความว่า   บุคคลท่ีท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสต ์

  “ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู”้  หมายความวา่   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูซ่ึ้งมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยคุณสมบติั 
ของผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และการกระท าตามอ านาจหนา้ท่ีของผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูล้งทุนสถาบนั” “ผูมี้อ  านาจควบคุม”  
และ “หุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไว ้
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการก าหนดบทนิยาม 
ในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายตราสารหน้ีทุกประเภท 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

_______________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอบเขตการใชบ้งัคบั 

________________________ 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กู ้
ท่ีออกใหม่ของกองทรัสต ์
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  ขอ้ 42   ยกเลิก 

 

ขอ้ 5   ในกรณีที่เป็นการจ าหน่ายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ตามประกาศน้ี กองทรัสตที์่ไดรั้บอนุญาตมีหนา้ที่ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่ายตราสารหน้ีและใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีออกใหม่ของ 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยด์ว้ย 

ส่วนท่ี 2 
อ านาจของส านกังาน 

________________________ 

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูต้ามค าขออนุญาตได ้

(1)  กองทรัสต์ท่ีขออนุญาตหรือการเสนอขายหุ้นกูมี้ลกัษณะหรือรูปแบบ  
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เทจ็จริงท่ีท าให้ 
พิจารณาไดว้่าความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 
เขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
หรือกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
ตามกฎหมายดงักล่าว 
  (2)  การเสนอขายหุน้กูอ้าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย 
โดยรวม 
  (4)  การเสนอขายหุ้นกูอ้าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจท าให้ 
ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

 

2ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 7   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้กูว้่าขอ้เท็จจริง
และพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหุน้กูเ้ปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริง
และพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาต
ใหเ้สนอขายหุน้กูน้ั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหก้องทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
ท่ีไดรั้บอนุญาต ช้ีแจงหรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออก
หุน้กูห้รือใหก้องทรัสตด์งักล่าวระงบัการเสนอขายหุ้นกูไ้วก่้อนจนกวา่จะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  
และหากกองทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต์ท่ีไดรั้บอนุญาต 
ไม่สามารถช้ีแจงหรือด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส านกังานอาจสั่งเพิกถอน 
การอนุญาตตาม (2) ได ้
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูใ้นส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอขายหรือยงัไม่มี  
ผูจ้องซ้ือ 
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึงใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ีประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหุน้กูน้ั้น 

  ขอ้ 8  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจสั่งมิให้การอนุญาตส าหรับการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในวงจ ากดัของกองทรัสต์ 
มีผลหรือสั่งระงบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในกรณีดงักล่าวได ้

(1)  กองทรัสตมี์ขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ภายหลงัการอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ หรือจะไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขภายหลงั 
การอนุญาตได ้

(2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
(3)  การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น 

ท่ีออกภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน 

ขอ้ 9   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนัไม่น า
หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั
กบัการเสนอขายหุน้กูท่ี้ไดรั้บอนุญาตได ้
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  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนัให้
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนในการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  กองทรัสตมี์ขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 

(3)  กองทรัสตมี์มาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึงใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหก้องทรัสตต์อ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

หมวด 2 
การเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต ์

___________________ 

  ขอ้ 102   ในการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ของกองทรัสต ์
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  ทั้งน้ี เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กับขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 
  (1)  การออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่สกุลเงินบาทในประเทศไทย ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การเสนอขายตราสารหน้ีในส่วนท่ีเก่ียวกับหุ้นกู้ตามประกาศตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ 
  (2)  การออกและเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 
ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหุ้นกูต้ามประกาศหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย  
ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหุน้กู ้
  (3)  การออกและเสนอขายหุ้นกู้ท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศทั้งจ านวน   
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหุ้นกูต้ามประกาศหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ 

4ในการพิจารณาหลกัเกณฑต์ามขอ้ 16(3) (4) และ (8)(ข) แห่งประกาศตราสารหน้ีท่ีออกใหม่
หรือหลกัเกณฑต์ามขอ้ 21(1) (2) และ (3)(ข) แห่งประกาศหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย 

 

2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 65/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
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ใหพ้ิจารณาหลกัเกณฑด์งักล่าวในส่วนของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูมี้อ านาจควบคุม
ของผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยอนุโลม 

ขอ้ 11   ในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
(public offering) ให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการในนามของกองทรัสตต์ามท่ีระบุในสัญญา  
ก่อตั้งทรัสต ์

4การยืน่ค  าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า 
ค าขออนุญาต  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดรั้บยกเวน้ในการจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า
และรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี 

ขอ้ 121   กองทรัสตจ์ะเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ไดเ้ฉพาะหุ้นกูท่ี้ไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี
  (1)  ครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือมีการเลิกกองทรัสต ์(perpetual bond) 
  (2)  เป็นหุ้นกูเ้พื่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(3)  เป็นหุ้นกูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์แฝงท่ีผูอ้อกมีสิทธิ 
ในการบงัคบัไถ่ถอนคืนก่อนก าหนด (callable) หรือผูถื้อมีสิทธิเรียกใหผู้อ้อกช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด 
(puttable) โดยมีการก าหนดผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ีย 
ของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน และไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนท่ีอา้งอิง 
กบัปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

ขอ้ 13   การจดัให้มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ดงักล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคล
เดียวกบัทรัสตีของกองทรัสตท่ี์จะเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่นั้น 

  ขอ้ 142   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
ในการพิจารณาค าขออนุญาตเสนอขายหุน้กูด้งักล่าว ใหส้ านกังานพิจารณาหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 

4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 65/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2559  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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เพิ่มเติมจากหลกัเกณฑต์ามประกาศตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ หรือประกาศหุ้นกูส้กุลเงินตราต่างประเทศ 
ในประเทศไทย แลว้แต่กรณี 
  (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ไม่เคยเสนอขายหลกัทรัพยโ์ดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตอยา่งมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบั 
ตามแต่กรณี 

  (2)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่เคยเสนอขายตราสารหน้ี หรือศุกูก โดยฝ่าฝืนขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะการเสนอขายท่ีจ ากดัเฉพาะผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ ภายในระยะเวลาสองปี
ก่อนวนัยื่นค าขออนุญาต  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์แสดงไดว้่า 
มีเหตุจ าเป็นและสมควร  รวมทั้งมีมาตรการป้องกนัการไม่ปฏิบติัดงักล่าวอยา่งเหมาะสมแลว้ 
  4ในการปรับใชห้ลกัเกณฑต์ามขอ้ 28 แห่งประกาศตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ หรือขอ้ 31 
แห่งประกาศหุน้กูส้กุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ใหร้วมการพิจารณาลกัษณะตามหลกัเกณฑ์
ในวรรคหน่ึงดว้ย โดยอนุโลม 

ขอ้ 152   กองทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ตอ้งไม่ขายหุน้กูใ้หก้บั
กลุ่มผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นแก่กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของ
บุคคลดงักล่าว รวมกนัเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุ้นกูท่ี้เสนอขายทั้งหมด 

              เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ค าว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
แลว้แต่กรณี 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
 

 

4แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 65/2561  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2560  เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม ่
 ของกองทรัสต ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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                                                                                                  (นายรพี  สุจริตกุล) 
   เลขาธิการ 
                                                               ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                                        คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


