
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 49/2555 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  
มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์ 
ในกองทรัสต ์
  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์ 
จดัตั้งขึ้นตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
  “ทุนช าระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท่ี์ช าระเตม็จ านวนแลว้ 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
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  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือ 
ท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความว่า   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ” (wholly-owned subsidiary)  หมายความวา่    
  (1)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น 
  (2)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (1) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
เกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวน 
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
  (3)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเกา้สิบเกา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของ (1) หรือ (2) 
  “ทรัสตอ่ื์น”  หมายความวา่   ทรัสตท่ี์ก่อตั้งขึ้นโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศน้ี หรือทรัสตท่ี์ก่อตั้งขึ้นโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความวา่   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ  
เพื่อใหมี้สิทธิในฐานะผูรั้บประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น 
  “การแปลงสภาพ”  หมายความวา่   การแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ใหเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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  “ประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์
  “ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูบ้ริหารตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
  ยกเลิก 
  “การส่งเสริมการขาย”  หมายความวา่   การใหข้องสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์ 
อ่ืนใดแก่ผูล้งทุน เพื่อจูงใจให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ 
  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถจดัจ าหน่ายหน่วยทรัสตไ์ด ้
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษาหรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่
พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “กองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน”  หมายความวา่   กองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม 
  “กองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า”  หมายความวา่   กองทรัสตท่ี์มี
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ โดยเง่ือนไข
ดงักล่าวเป็นเง่ือนไขท่ีก าหนดเพิ่มเติมขึ้น นอกเหนือจากเง่ือนไขการบอกเลิกสัญญาเช่าเน่ืองจาก 
การผิดสัญญา 

  ขอ้ 3   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การขออนุญาต การอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์และเง่ือนไขท่ีตอ้งปฏิบติั
ภายหลงัไดรั้บอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 1 
  (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 2 
  (3)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
เป็นกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 3 
  (4)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน 
และกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 4 
  (5)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 5 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 21) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 21) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 4   เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน ในการพิจารณาขอ้ก าหนด 
ในประกาศน้ี 
  (1)  การลงทุน การไดม้าหรือจ าหน่ายไป และการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์
ของกองทรัสต ์ใหห้มายความรวมถึงการด าเนินการดงักล่าวส าหรับสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 
  (2)  การใหเ้ช่า และค่าเช่า ใหห้มายความรวมถึงการใหใ้ชพ้ื้นท่ีท่ีมีการเรียกค่าตอบแทน 
การใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการใหเ้ช่าหรือใหใ้ชพ้ื้นท่ี แลว้แต่กรณี และค่าตอบแทนท่ีไดรั้บจากการ
ด าเนินการดงักล่าว 

ภาค 1 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
________________________ 

หมวด 1 
การยืน่ค าขออนุญาต 

________________________ 

  ขอ้ 5   ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตอ้งเป็นบคุคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือมีการก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้  
ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก และยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์
  (2)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดให้เป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ี 
ในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ในกรณีท่ีเป็นกองทรัสตที์่จดัตั้งแลว้  
  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ และใหห้มายความรวมถึงผูท่ี้อยูร่ะหวา่งการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็น 
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  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 
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 7   ยกเลิก 

  ขอ้ 8   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการ 
ท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงขอ้สังเกตนั้นภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้ง 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ด าเนินการดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐาน 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพจิารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีส านกังาน 
ไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  
ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังาน 
ก่อนท่ีส านกังานจะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับ
ประชาชน โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณา
อนุญาตตามวรรคสอง 

  ขอ้ 9   ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในค าขออนุญาต  เวน้แต่ในกรณีท่ี 
ผูข้ออนุญาตมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี จะไม่จดัใหมี้ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท า 
ค าขออนุญาตก็ได ้
  (1)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม
และเร่ิมประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวแลว้ 
  (2)  มิไดเ้ป็นหรือมีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ให้เช่า  
หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสตใ์นลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหผู้ข้ออนุญาตไม่สามารถ 
ท าหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสังหาริมทรัพย ์
ท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
  ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง  ตอ้งมิไดเ้ป็นหรือ 
มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย  ์
แก่กองทรัสตใ์นลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระในการท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย 
การใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 9/1   ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 9 และเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขออนุญาต ตอ้งมีบุคคลดงัต่อไปน้ีลงนามรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลดว้ย
  (1)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัผูข้ออนุญาต 
  (2)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน ในกรณีท่ีตอ้งจดัใหมี้ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินร่วมจดัท าค าขออนุญาต 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

________________________ 

  ขอ้ 10   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน 
เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ลกัษณะทัว่ไปของกองทรัสต ์
 (ก)  สัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์แลว้แต่กรณี เป็นไปตาม 
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พือ่ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกตามกฎหมายดงักล่าว 
และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
 (ข)  มีช่ือหรือค าแสดงช่ือท่ีแสดงลกัษณะส าคญัของกองทรัสตน์ั้น ๆ และไม่มี 
ลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรัสต ์โดยในกรณีท่ีมีนโยบาย
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งสะทอ้นถึงการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวดว้ย 
 (ค)  แสดงไดว้า่กองทรัสตจ์ะมีทุนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ไม่นอ้ยกวา่หา้ร้อยลา้นบาท เพื่อรองรับการลงทุนในทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในขอ้ 12  
หรือขอ้ 12/1 
 (ง)  มีวตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 (จ)  ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11  
 (ฉ)  ก าหนดใหก้ารช าระค่าหน่วยทรัสตต์อ้งช าระดว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
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  (2)  ทรัพยสิ์นหลกัท่ีจะลงทุน 
 (ก)  ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 โดยอาจเป็น 
การลงทุนโดยทางตรง หรือเป็นการลงทุนโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1 ก็ได ้
 (ข)  ตอ้งระบุไดอ้ย่างแน่นอนในขณะท่ียื่นค าขอ และแสดงได้ว่าพร้อมจะ 
ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีจดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้เสร็จในกรณีท่ีเป็น  
การเสนอขายคร้ังแรกและยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์หรือนับแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตภ์ายหลงัจดัตั้งกองทรัสต ์
 (ค)  ตอ้งไม่เป็นของบุคคลท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 13/1  เวน้แต่ในกรณีท่ี 
ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่ บุคคลดงักล่าวไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน 
ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 13/1 
วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้ มิให้น าความในขอ้ 13/1 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบั 
กบับุคคลนั้นอีก 
  (3)  การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นหลกั ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  มีขอ้ก าหนดใหก้องทรัสตจ์ดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์
เทา่นั้น และมีขอ้จ ากดัมิใหด้ าเนินการในลกัษณะใดท่ีเป็นการใชก้องทรัสตเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืน  
เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้  เวน้แต่ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ความจ าเป็น 
อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์หรืออยูร่ะหวา่งสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
รายใหม่  กองทรัสตอ์าจด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นการใชก้องทรัสตเ์พื่อประกอบธุรกิจอ่ืนดงักล่าว 
เป็นการชัว่คราวได ้

(ข)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลท่ีจะน า
อสังหาริมทรัพยน์ั้นไปประกอบธุรกิจท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม  
หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ ตอ้งมีขอ้ตกลงก าหนดค่าเช่าไวล้่วงหนา้เป็นจ านวนท่ีแน่นอน และ 
อาจก าหนดค่าเช่าท่ีอา้งอิงกบัผลประกอบการของผูเ้ช่าเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขอ้ตกลง

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 53/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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ดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี 
 (ค)  มีขอ้หา้มมิใหก้องทรัสตใ์หเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย
วา่จะน าอสังหาริมทรัพยน์ั้นไปใชป้ระกอบธุรกิจท่ีขดัต่อศีลธรรมหรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย โดยการให้เช่า
ในแต่ละคร้ัง จะจดัให้มีขอ้ตกลงเพื่อให้กองทรัสตส์ามารถเลิกสัญญาเช่าไดห้ากปรากฏว่าผูเ้ช่าน า
อสังหาริมทรัพยไ์ปใชใ้นการประกอบธุรกิจดงักล่าว 
  (4)  การกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต ์หากประสงคจ์ะใหก้องทรัสต ์
กูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัได ้ตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้ก าหนดใหก้องทรัสตก์ูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัไดอ้ยา่งชดัเจนใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์โดยการกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่โดยการออกตราสารหน้ีหรือการเขา้ท าสัญญา
ท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน ตอ้งไม่มีลกัษณะตามท่ีก าหนดในขอ้ 13/2  
 (ข)  จ ากดัสัดส่วนการกูย้มืเงินไม่วา่กระท าโดยวิธีการใด ซ่ึงไม่เกินไปกวา่ 
อตัราตามขอ้ 14 
 (ค)  จ ากดัการก่อภาระผกูพนัไวไ้ม่เกินไปกวา่กรณีท่ีก าหนดตามขอ้ 15 เท่านั้น 
 การกูย้มืเงินของกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงการกูย้มืเงิน 
ของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ตามขอ้ 12/2 การกูย้มืเงินของผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือการกูย้มืเงิน
ของทรัสตท่ี์ก่อตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มดว้ย 
  (5)  การบริหารจดัการกองทรัสต์ 
 (ก)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่กลไกการบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะไม่สามารถ 
รักษาสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตห์รือไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งเป็นธรรม 
 (ข)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูข้ออนุญาตขาดระบบท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถ
บริหารจดัการกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 (ค)  แสดงไดว้า่ผูข้ออนุญาตไดต้รวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) 
อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 และเปิดเผยขอ้มูลและความเส่ียงไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลอยา่งครบถว้นและเพียงพอ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 



11 

 

 (ง)  แสดงไดว้า่มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในการจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 
 (จ)  แสดงไดว้่าทรัสตีมีความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีและไม่ใช่บุคคลท่ี 
ขาดความเป็นอิสระตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (6)  การเปิดเผยขอ้มูล 
 (ก)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุนไม่ครบถว้นหรือไม่เพียงพอ
ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 
 (ข)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีขาดระบบท่ีเพียงพอ 
ท่ีจะท าใหส้ามารถจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามประกาศท่ี
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
  (7)  ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  
 (ก)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตอยู่ระหวา่งการยืน่ค าขอความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการ 
กองทรัสต ์บุคคลดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 
เม่ือผูข้ออนุญาตไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ลว้ 
 (ข)  ในกรณีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์จดัตั้งขึ้นแลว้ 
ตอ้งผ่านกระบวนการออกหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมมาแลว้โดยชอบ เช่น การไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
เป็นตน้  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การประกนัรายได ้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18  
 (ง)  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนคร้ังแรกจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering)  
ตอ้งแสดงไดว้า่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ยอมผกูพนัท่ี
จะซ้ือหน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 24/1(2) 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
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 (จ)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูข้ออนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุน
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน หรือประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 11   ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  หน่วยทรัสตช์นิดเดียวกนัตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 
  (2)  หน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได้
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 (ข)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
 (ค)  กรณีอ่ืนใดท่ีผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่าเป็นการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์ท่ี
สามารถปฏิบติัได้จริง และไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ตลอดจนผลกระทบ 
ท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะไดรั้บแลว้ 

  ขอ้ 12   การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิครอบครองตอ้งเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการออก น.ส. 3 ก. 
 (ข)  เป็นการไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีการออกตราสารแสดง
กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองประเภท น.ส. 3 ก. 
  (2)  อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าตอ้งไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ   
เวน้แตผู่จ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีไดพ้ิจารณาโดยมีความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรวา่ การอยูภ่ายใต้
บงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือการมีขอ้พิพาทนั้นไม่กระทบต่อการหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
อยา่งมีนยัส าคญั และเง่ือนไขการไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้นยงัเป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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  (3)  การท าสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยต์อ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือขอ้ผกูพนัใด ๆ  
ท่ีอาจมีผลใหก้องทรัสตไ์ม่สามารถจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยใ์นราคายติุธรรม (ในขณะท่ีมีการจ าหน่าย) 
เช่น ขอ้ตกลงท่ีใหสิ้ทธิแก่คู่สญัญาในการซ้ืออสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตไ์ดก่้อนบุคคลอ่ืน โดยมี 
การก าหนดราคาไวแ้น่นอนล่วงหนา้ เป็นตน้ หรืออาจมีผลใหก้องทรัสตมี์หนา้ท่ีมากกว่าหนา้ท่ีปกติท่ี 
ผูเ้ช่าพึงมีเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง 
  (4)  อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าตอ้งพร้อมจะน าไปจดัหาประโยชน์คิดเป็นมูลค่า
รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าหน่วยทรัสต์ท่ีขออนุญาตเสนอขายรวมทั้งจ านวน 
เงินกูย้ืม (ถา้มี)  ทั้งน้ี กองทรัสต์อาจลงทุนในโครงการท่ียงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จได ้โดยมูลค่าของ 
เงินลงทุนท่ีจะท าใหไ้ดม้าและใชพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยใ์หแ้ลว้เสร็จเพื่อน าไปจดัหาประโยชน์  
ตอ้งไม่เกินร้อยละสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์(ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต)์  และ
ตอ้งแสดงไดว้า่จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อการพฒันาดงักล่าว โดยไม่กระทบกบัความอยู่รอด
ของกองทรัสต์ดว้ย 
  (5)  ผา่นการประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกินกวา่หกเดือน 
ก่อนวนัยืน่ค าขออนุญาต โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยสองราย ท่ีผูข้ออนุญาตและ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาต (ถา้มี) พิจารณาวา่มีความเหมาะสมและสามารถประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
 (ข)  ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ ผูป้ระเมินมลูค่า
ทรัพยสิ์นอาจเป็นบุคคลท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของ 
ประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยก์ าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
นั้น ๆ ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักล่าว ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเขา้
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
   1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
   2.  เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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   3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm) 
  (6)  อสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าตอ้งมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยลา้นบาท   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีจะไดจ้ากการระดมทุนผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตน์อ้ยกวา่มูลค่า
อสังหาริมทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะลงทุน ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่ามีแหล่งเงินทุนอ่ืนเพียงพอ 
ท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 

  ขอ้ 12/1   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการลงทุนอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี  

(ก)  ลงทุนผา่นบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการด าเนินการในลกัษณะ
เดียวกนักบักองทรัสตไ์ม่วา่บริษทัเดียวหรือหลายบริษทั โดยการถือหุน้หรือตราสารหน้ีท่ีออกโดย
บริษทัดงักล่าว หรือการเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงินกบับริษทัดงักล่าว  ทั้งน้ี บริษทั
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/2  
         (ข)  ลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์
         ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน การลงทุน 
ตาม (1) วรรคหน่ึง ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3  

(2)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่ มีกลไกการก ากบัดูแลท่ีจะท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์
สามารถดูแลและควบคุมใหบ้ริษทัตาม (1) วรรคหน่ึง (ก) ผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือทรัสตอ่ื์นท่ีก่อตั้ง
ขึ้นเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตาม (1) วรรคหน่ึง (ข) ด าเนินการให้เป็นไปในท านอง
เดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง โดยตอ้งมี
กลไกการก ากบัดูแลอยา่งนอ้ยตามท่ีก าหนดในขอ้ 12/4 หรือขอ้ 12/5 แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ี ในกรณี 
ของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 14 ใหพ้ิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตเ์ท่านั้น 
  (3)  มีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 12/2   บริษทัท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตาม 
ขอ้ 12/1 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นเจา้ของ (wholly-owned subsidiary) 
  (2)  ในกรณีท่ีผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าว 
มิใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูข้ออนุญาต ตอ้งเป็นบริษทัท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
 (ข)  บริษทัท่ีมีกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (ก) เป็นผูถื้อหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 
 (ค)  บริษทัท่ีถูกถือหุน้ตอ่ไปเป็นทอด ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทันั้น โดยเร่ิมจากการถือหุน้ของ (ก) หรือ (ข) 
 การถือหุน้ในบริษทัตามวรรคหน่ึงไม่วา่ในชั้นใด ตอ้งมีสิทธิออกเสียงไม่นอ้ยกวา่
จ านวนท่ีกฎหมายของประเทศท่ีบริษทันั้นจดัตั้งขึ้นไดก้ าหนดไวส้ าหรับการผา่นมติท่ีมีนยัส าคญั  
โดยการถือหุน้ในชั้นสุดทา้ยเม่ือค านวณโดยวิธีตามสัดส่วน (pro rata basis) แลว้ ตอ้งมีจ านวนหุ้น 
ท่ีกองทรัสตถื์อไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบเอด็ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
ในชั้นสุดทา้ย 
  (3)  เป็นบริษทัท่ีกองทรัสตไ์ม่สามารถถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวไดถึ้งสัดส่วนตาม (1) 
หรือ (2) เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน โดยกองทรัสตห์รือบริษทัตาม (1) หรือ (2) ตอ้งถือหุน้
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่จ านวนขั้นสูงท่ีสามารถถือไดต้ามกฎหมายดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น และแสดงไดว้า่กองทรัสตมี์ส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทันั้นดว้ย 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 12/3   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน  
การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มของกองทรัสตต์อ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นการลงทุน 
ในตราสารหน้ีหรือการเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการให้กูย้มืเงินกบับริษทัตามขอ้ 12/2 บริษทัใด  
หากสัดส่วนการลงทุนหรือการใหกู้ย้มืเงินดงักล่าวเกินกว่าสัดส่วนท่ีกองทรัสตแ์ละบริษทัอ่ืนตาม 
ขอ้ 12/2 ถือหุน้รวมกนัในบริษทันั้น ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (ก)  ไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตีใหล้งทุนหรือเขา้ท าสัญญาดงักล่าว 
 (ข)  ไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมติัการลงทุนหรือการเขา้ท า
สัญญาดงักล่าว โดยหนงัสือนดัประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญาก่อตั้งทรัสต ์ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
   1.  เหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนหรือการเขา้ท าสัญญาดงักล่าว 
   2.  ความสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย 
   3.  เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
  (2)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นการถือหุ้น 
ในบริษทัตามขอ้ 12/2 (2) หรือ (3) ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตอ์นุมติัการลงทุนดงักล่าว 
โดยหนงัสือนดัประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ขอ้มูลอนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยทรัสต ์และขอ้มูลดงัน้ี 
 (ก)  ความเส่ียงจากการลงทุนโดยการถือหุน้ในสัดส่วนดงักล่าว 
 (ข)  รายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขท่ีส าคญัของการร่วมลงทุน การแบ่งก าไรและ
ประโยชน์ตอบแทนระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทั การมีผลใชบ้งัคบัของสัญญา
ระหวา่งกองทรัสตก์บัผูถื้อหุ้นรายอ่ืนของบริษทั ขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายหุ้นของบริษทัท่ีกองทรัสตถื์อ
และความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 
  (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 
12/1(1) วรรคหน่ึง (ข) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบการลงทุนจากทรัสตีหรือไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อ
หน่วยทรัสตอ์นุมติัการลงทุนดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (1) หรือ (2) แลว้แต่กรณี  
โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 12/4   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนโดยทางออ้มผ่านบริษทัตามขอ้ 12/2  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่ไดจ้ดัใหมี้กลไกการก ากบัดูแลบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน 
การถือหุน้ในบริษทันั้น และมีระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ก าหนดท่ีท าใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง 
ไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 
 (ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน  
 (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั 
ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 (ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบติัให้
เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (3)  มีการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งกองทรัสต์
กบัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของบริษทัดงักล่าว 
  (4)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าว 
กบับุคคลท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของ 
บริษทัดงักล่าว มีสาระของรายการและไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์
หรือท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตก่์อนการเขา้ท ารายการดงักล่าวของบริษทัดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณา 
การท ารายการของบริษทัดงักล่าวท านองเดียวกบัการท ารายการในลกัษณะและขนาดเดียวกนักบั 
ท่ีกองทรัสตต์อ้งไดรั้บมติของคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
ตามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (5)  กลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงเร่ืองใด ๆ ท่ีอาจ 
ส่งผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนยัส าคญั เช่น การแกไ้ข
เอกสารส าคญั การเลิกหรือเปล่ียนการประกอบธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การออก
หลกัทรัพย ์การกูย้มืเงิน การใหห้ลกัประกนั การโอนหรือขายทรัพยสิ์น เป็นตน้ ตอ้งไดรั้บอนุมติั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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จากกองทรัสต ์
  กลไกการก ากบัดูแลตามวรรคหน่ึง (4) และ (5) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบับริษทัตาม 
ขอ้ 12/2(3) ท่ีถูกถือหุน้โดยกองทรัสตแ์ละบริษทัตามขอ้ 12/2 (ถา้มี) รวมกนันอ้ยกวา่ร้อยละหา้สิบ 
ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 

  ขอ้ 12/5   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) วรรคหน่ึง 
(ข) ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกการก ากบัดูแลผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น หรือทรัสตอ่ื์นท่ีก่อตั้งขึ้น 
เพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ดงัน้ี 

(1)  กลไกท่ีเทียบเคียงไดก้บักลไกการก ากบัดูแลบริษทัตามขอ้ 12/4 วรรคหน่ึง (4) 
และ (5) และในกรณีใดท่ีกลไกดงักล่าวไม่เพียงพอท่ีจะก ากบัดูแลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
ของกองทรัสต ์ตอ้งจดัใหมี้กลไกอ่ืนท่ีจ าเป็นเพิ่มเติมดว้ย 

(2)  กลไกก ากบัดูแลในการจดัท างบการเงินรวมของกองทรัสตท่ี์ตอ้งจดัท าตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดว้ย 

  ขอ้ 13   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้ม ตอ้งมีการประเมิน
มลูค่าตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม ทั้งในชั้น 
ของกองทรัสตแ์ละในชั้นของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 (ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
โดยตอ้งค านึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ของกองทรัสต ์ภาระภาษีของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และ
ปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย ์
   ในกรณีท่ีการลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุ้นในบริษทัตามขอ้ 12/2  
เป็นทอด ๆ การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบริษทัในทุกชั้นดว้ย 
 (ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัท่ีถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย ์ใหป้ระเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
  (2)  มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้และบริษทั 
ท่ีถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ (ถา้มี) ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
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 (ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
 (ข)  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 
 สมาคมบริษทัจดัการลงทุนตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ือง 
กบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท า
การส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็น 
การใหกู้ย้มืเงิน ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดงักล่าวตามหลกัเกณฑใ์น (2) ดว้ย 
  (4)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มตามขอ้ 12/1(1) 
วรรคหน่ึง (ข) ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์น (1) (2) และ (3) โดยอนุโลม 

  ขอ้ 13/1   กองทรัสต์ตอ้งไม่เขา้ท าสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกักบับุคคลท่ีมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลดังกล่าวควบคุมได้ จะมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีหุน้เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรัพย ์ใหพ้ิจารณาการมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน (1) (ก) เท่านั้น 
  (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บคุคลดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 
         (ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่มีนัยส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกับกลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดังต่อไปน้ี 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมี 
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืนหรือ 
ไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 19) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 53/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ 
ท่ีพึงไดรั้บ 
         (ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
เน่ืองจากมีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอ 
ต่อการตดัสินใจลงทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง  
หรือสร้างขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั  
         (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยในเหตุตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ 
เน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหาย
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตเุน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือ
ทจุริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล
ท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

  ขอ้ 13/2   การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่กระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ดงัตอ่ไปน้ี 
  (1)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กู ้
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (2)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 63/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  ใหสิ้ทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิ
กองทรัสตใ์นการเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable) 
 (ข)  ก าหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปร 
ตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน 
 (ค)  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบั 
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
  (3)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 14   การกูย้มืเงินของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้จ ากดัใหมู้ลค่าการกูย้มืไม่เกิน
อตัราส่วนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่การเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้มืเงิน
เพิ่มเติม 
  (1)  ร้อยละสามสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์
  (2)  ร้อยละหกสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ 
อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) ซ่ึงเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือ
คร้ังล่าสุดท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัโดยสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานไม่เกินหน่ึงปีก่อนวนักูย้มืเงิน 
  การกูย้มืเงินตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญา 
ไม่วา่ในรูปแบบใดท่ีมีความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน 

  ขอ้ 15   การก่อภาระผกูพนัของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้จ ากดัใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ี
จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การก่อภาระผกูพนัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการท าขอ้ตกลงหลกัท่ีกองทรัสตส์ามารถ
กระท าไดต้ามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี เช่น การน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ปเป็นหลกัประกนั 
การช าระเงินกูย้มืตามขอ้ 10(4) เป็นตน้ 
  (2)  การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติในการท า
ธุรกรรมประเภทนั้น 
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  ในกรณีท่ีการก่อภาระผกูพนัตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการเพื่อประโยชน์ 
ของบริษทัใดตามขอ้ 12/2  หากสัดส่วนการก่อภาระผกูพนัดงักล่าวเกินกวา่สัดส่วนท่ีกองทรัสต ์
และบริษทัอ่ืนตามขอ้ 12/2 (ถา้มี) ถือหุน้รวมกนัในบริษทันั้น  การก่อภาระผกูพนัดงักล่าวตอ้ง 
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12/3(1) โดยอนุโลมดว้ย 

  ขอ้ 16   ในการตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) อสังหาริมทรัพยท่ี์
กองทรัสตจ์ะลงทุน ผูข้ออนุญาตตอ้งด าเนินการเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการตรวจสอบ
และสอบทานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สภาพของอสังหาริมทรัพย ์เช่น สภาพท่ีตั้ง ทางเขา้ออก โอกาสในการจดัหารายได ้
และภาระผกูพนัต่าง ๆ ของอสังหาริมทรัพยน์ั้น เป็นตน้ 
  (2)  ความสามารถของคู่สัญญาในการเขา้ท านิติกรรม ตลอดจนความครบถว้น ถูกตอ้ง 
และบงัคบัไดต้ามกฎหมายของเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (3)  ความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (4)  ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนอยูใ่นตา่งประเทศ ตอ้งตรวจสอบและ 
สอบทานความสามารถของกองทรัสตใ์นการไดม้าและถือครองอสังหาริมทรัพยต์ามกฎหมายของ
ประเทศดงักล่าว โดยตอ้งจดัใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญในกฎหมายของ
ประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบและสอบทานดว้ย  

  ขอ้ 17   การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นในการจดัการกองทรัสต์
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีมาตรการหรือกลไกท่ีสามารถรองรับใหก้ารจดัการ
กองทรัสตด์ าเนินไปในลกัษณะท่ีเป็นธรรม ไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต ์และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐาน 
การปฏิบติังาน และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 7/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 15) ลงวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (2)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การจดัการกองทรัสตอ่ื์นอยูด่ว้ย ทรัพยสิ์นหลกั 
ของกองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสตอ่ื์น  เวน้แต่เป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
         (ก)  กองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเป็นกองทรัสตท่ี์แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยต์ามประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ  และผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมซ่ึงบริหารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว 
         (ข)  กองทรัสตท่ี์ขออนุญาตหรือกองทรัสตอ่ื์น แลว้แต่กรณี มีการเปล่ียนแปลง 
ใหผู้ข้ออนุญาตเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่เน่ืองจากผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิมไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน 

  ขอ้ 18   ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะไดรั้บหรือมีการแสดงต่อผูล้งทุนวา่จะไดรั้บ 
การประกนัรายได ้การประกนัรายไดน้ั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการประกนัรายไดท่ี้กองทรัสตจ์ะไดรั้บจากผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใดรายหน่ึง  
ตามวงเงินท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาประกนัรายได ้
  (2)  ผูป้ระกนัรายไดอ้ย่างนอ้ยหน่ึงรายตอ้งเป็นนิติบุคคล 
  (3)  มีขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ผูป้ระกนัรายไดย้อมผูกพนัตนทั้งในฐานะผูป้ระกนัรายได ้
และในฐานะเป็นลูกหน้ีร่วมกบัผูเ้ช่า 
  (4)  มีขอ้ตกลงสามฝ่ายระหวา่งผูป้ระกนัรายได ้ผูเ้ช่า และกองทรัสตว์า่ในกรณีท่ีผูป้ระกนั
รายไดไ้ม่ปฏิบติัตามสัญญาประกนัรายได ้ใหถื้อวา่ผูเ้ช่าผิดสัญญาเช่า โดยตอ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไข 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ขอ้ตกลงท่ีเป็นการยกเวน้ความรับผิดของผูป้ระกนัรายได ้ เวน้แตใ่นกรณีท่ี 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือมิใช่ความผิดของผูป้ระกนัรายได ้
 (ข)  เง่ือนไขท่ีเกินความจ าเป็นในลกัษณะท่ีจะท าให้การเรียกร้องของกองทรัสต ์
ตามสัญญาประกนัรายไดเ้ป็นไปไดย้าก หรือเป็นการสร้างภาระต่อกองทรัสตเ์กินสมควร 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 16) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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หมวด 3 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต 

________________________ 

  ขอ้ 19   ยกเลิก 

  ขอ้ 20   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตต์ามค าขออนุญาตได ้ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงท่ีท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือ
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว 
หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
  (4)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม หรืออาจ 
ท าใหผู้ล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอ
ประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 21   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาตได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชนท่ี์จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

 
 ยกเลกิโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน และมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

หมวด 4 
เง่ือนไขการอนุญาต 

_____________________ 

ส่วนท่ี 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

_____________________ 

  ขอ้ 22   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตตามหมวด 2 ของภาคน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขในหมวดน้ี 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์
วา่ขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 
ไม่ถูกตอ้งหรือเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์นั้นปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุญาต 
ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตน์ั้น ให้ส านกังานมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหน่วยทรัสต์หรือให้ผูไ้ด้รับอนุญาตระงบั 
การเสนอขายหน่วยทรัสตไ์วก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิไดเ้สนอ
ขาย หรือในส่วนท่ียงัมิไดมี้การโอนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายไปยงักองทรัสตห์รือเพื่อการก่อตั้ง
กองทรัสต ์
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยทรัสตน์ั้น 
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ส่วนท่ี 2 
การเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสต ์

_____________________ 

  ขอ้ 23/1  ในส่วนน้ี 
  ค าวา่ “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” และ  
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี โดยใหพ้ิจารณาจากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นส าคญั 

ขอ้ 24   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัท่ี
ส านกังานแจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าวและ 
ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตต่์อไป ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ขอขยายระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยทรัสตต์่อส านกังานไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยตอ้งแจง้เหตุผล 
ของการขอขยายระยะเวลาและแจง้ขอ้มูลในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี)  
มาพร้อมดว้ย  ทั้งน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรแต่ไม่เกินสิบสองเดือน 
นบัแต่ส านกังานแจง้การอนุญาตในคร้ังแรก  

ในกรณีท่ีรายงานประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีอายเุกินหน่ึงปีในวนัท่ีกองทรัสตเ์สนอขาย
หน่วยทรัสต ์หรือในกรณีท่ีมีปัจจยัท่ีอาจท าใหมู้ลค่าการประเมินทรัพยสิ์นเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมี
นยัส าคญั  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การปรับปรุงรายงานการประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นใหเ้ป็นปัจจุบนั
ก่อนด าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ในระหวา่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถ 
ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(7) (จ) หา้มผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์นกวา่ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือทรัสตีจะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 24/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต่์อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า  
หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยแ์ก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ผูล้งทุนรายอ่ืน 
  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลตาม (1) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่า 
หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีบุคคลดงักล่าวประสงค ์
จะซ้ือ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งก่อตั้งกองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทั้งหมดท่ีไดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสตต์าม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 35 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือและหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุน 

  ขอ้ 25   ในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการเสนอขายหุ้น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน โดยอนุโลม  เวน้แตข่อ้ก าหนดในส่วนน้ี
จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบักองทรัสตก์็ได ้
  (2)  จดัใหมี้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยเ์ป็นผูรั้บหลกัทรัพยท่ี์จะเสนอขายต่อประชาชน 
ไปจดัจ าหน่าย  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ด าเนินการเองได ้โดยตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
  (3)  ในกรณีท่ีจดัใหมี้บุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ก ากบัดูแลใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้
เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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 (ข)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยก์รณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือ
หน่วยทรัสต ์
  (4)  จดัใหใ้บจองซ้ือมีขอ้ความท่ีแสดงวา่ การจองซ้ือและการยกเลิก ตลอดจน 
การจดัสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นไปตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน  
  (4/1)  การโฆษณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหรือจะเสนอขายหน่วยทรัสต ์
โดยวิธีการอ่ืนนอกจากการจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวน และการส่งเสริมการขาย ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 25/1 ขอ้ 25/2 และขอ้ 25/3  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ใหส้ านกังานมีอ านาจดงัน้ี 
 (ก)  ก าหนดหลกัเกณฑใ์นรายละเอียด เพื่อใหมี้ความชดัเจนเพียงพอท่ี 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะสามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายได ้
 (ข)  ก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียด เพื่อเป็นการให้ 
แนวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริม 
การขาย และหากผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการปฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 
 (ค)  ก าหนดใหก้ารโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบางกรณีตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากส านกังานก่อนท าการโฆษณาหรือจดัใหมี้การส่งเสริมการขายนั้น เพื่อตรวจสอบ 
ใหก้ารโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
  (4/2)  ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (4/1) ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามค าสั่งของส านกังานท่ีจะสั่งใหด้ าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 
 (ก)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
 (ค)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
 (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

 
 แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  (5)  เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก  หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวนและคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
 (ก)  มีผูจ้องซ้ือไม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต ์
ไมเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  
 (ข)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จองซ้ือเม่ือรวมกบัมูลค่าเงินกูย้มืจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี)  
มีมูลค่าไม่เพยีงพอท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือไม่ถึงจ านวนตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
 (ค)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ 
ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี 
และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
 (ง)  ไม่สามารถโอนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้ง
กองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

(จ)  กองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลา 
บอกเลิกสัญญาเช่า ซ่ึงมีผูจ้องซ้ือไม่ถึงจ านวนดงัน้ี 
      ก1.  ไม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย เฉพาะกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ 
ผูล้งทุนทัว่ไป 
      ก2.  ไม่ถึงสองราย เฉพาะกรณีการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนสถาบนั 
หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
  (6)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมของกองทรัสตท่ี์จดัตั้งขึ้นแลว้ 
หากปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละคืนเงิน
ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
 (ก)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จองซ้ือเม่ือรวมกบัเงินท่ีกองทรัสตก์นัไวเ้พือ่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยแ์ละมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยท่ี์ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน โดยใหย้กเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสตท์ั้งจ านวน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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 (ข)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้ง 
ทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว และท าใหก้ารถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลดงักล่าวเม่ือรวมกบัจ านวนหน่วยท่ีถืออยูเ่ดิม (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในส่วนน้ี โดยใหย้กเลิกการเสนอการขายเฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่อตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
  (7)  ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าดว้ยเหตุใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการ 
หรือดูแลให้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ าเนินการดงัน้ี 
 (ก)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยทรัสตแ์ก่ผูจ้องซ้ือตามระยะเวลาเดียวกบัระยะเวลาท่ีเป็น
มาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรณีดงักล่าวท่ีสมาคมบริษทัหลกัทรัพยไ์ทยก าหนด   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินไดภ้ายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหช้ าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีดว้ย 
 (ข)  ไม่น าเงินท่ีไดรั้บเป็นค่าจองซ้ือหน่วยทรัสตใ์นส่วนท่ีคาดวา่ตอ้งคืนใหแ้ก่ 
ผูจ้องซ้ือตาม (ก) ไปใชใ้นกิจการใด ๆ ก่อนท่ีจะด าเนินการเพื่อคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
  (8)  เม่ือปรากฏกรณีท่ีเป็นเหตุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตแจง้ใหส้ านกังานทราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณี 
ท่ีเป็นการยกเลิกการเสนอขายตาม (5) หรือ (6) (ก) ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ 
เป็นอนัส้ินสุดลง 
  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้เง่ือนไขเก่ียวกบัการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหน่ึง (5) 
และ (6) ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนดว้ย 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 13/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทนุใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 25/1   ผูไ้ดรั้บอนุญาตท่ีประสงคจ์ะจดัใหมี้การโฆษณา ตอ้งด าเนินการให้ 
การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ 
ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยการโฆษณา
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิดใน
สาระส าคญั 

  (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ี 
ไดแ้สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามภาค 2 และภาค 3 
ของประกาศน้ี 
  (3)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
  (4)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยทรัสต ์  
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 
 (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเง่ือนไข 
 (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผิด 
  (5)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในหน่วยทรัสตอ์ยา่งเหมาะสม  
และมีการแจง้สถานท่ีส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน 
  (7)  ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้ง 
มีขอ้มูลของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นเน้ือหาหลกั  
และขอ้มูลการจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบท่ีมีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
  (8)  การน าค่าโฆษณามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต ์ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือ 
การโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทรัสตห์รือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสตน์ั้น 
  (9)  ดูแลใหผู้จ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูจ้ดัใหมี้การโฆษณา 
เพื่อผูไ้ดรั้บอนุญาต ด าเนินการให้เป็นไปตาม (1) ถึง (8) 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 



32 

 

  ในกรณีท่ีการโฆษณาตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการในช่วงระยะเวลาก่อนท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั นอกจากหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนดไวใ้น
วรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัดว้ย 

  ขอ้ 25/2   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหข้อ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ และตอ้งให้
ความส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ 
ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 

  ขอ้ 25/3   ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
เก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 
  (5)  ไม่คิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต์ 

  ขอ้ 26   ในการจดัสรรหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามท่ีระบุ
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 27 ถึงขอ้ 30 ดว้ย 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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  ขอ้ 27   ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกนัใดไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์และ 
  (2)  ร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แตล่ะชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ 

  ขอ้ 28   ภายใตบ้งัคบัขอ้ 27 และขอ้ 29 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรร
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม  
บริษทัใหญ่ หรือบริษทัยอ่ยของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งแบ่งแยกหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรให้แก่บุคคลดงักล่าวออกจากหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไปไวอ้ยา่งชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึงจ านวนท่ีจะจดัสรรไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 29   ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บการจดัสรรหน่วยทรัสตเ์ป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี หรือ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ใหก้ารจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่บุคคลดงักล่าวเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั 
การเป็นผูก่้อตั้งทรัสตแ์ละการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน แลว้แต่กรณีดว้ย 

  ขอ้ 30   ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศไทย  
หากกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้นก าหนดสัดส่วนการลงทุนของ 
ผูล้งทุนตา่งดา้วไว ้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุนต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย 
  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึงหลายโครงการและ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยน์ั้นมีการก าหนดสัดส่วนการลงทุน
ของผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามสัดส่วนท่ีก าหนดไวต้ ่าสุด
ของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 31   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่ผูไ้ดรั้บอนุญาตวา่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด 
ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้วถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราหรือ
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียง 
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ซ่ึงจดัท าขึ้นตาม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
  (2)  รายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 32   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การถือหน่วยทรัสต ์
ของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด ผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูล้งทุนต่างดา้ว 
เป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  ทั้งน้ี การด าเนินการท่ีจ าเป็นใหห้มายความรวมถึง
การจดัใหมี้ระบบงานท่ีสามารถควบคุมการถือหน่วยทรัสต ์หรือการแต่งตั้งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์
ท่ีมีระบบงานดงักล่าว 

ส่วนท่ี 3 
เง่ือนไขภายหลงัการเสนอขาย  

_____________________ 

  ขอ้ 33   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต  
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน ตลอดจนขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

  ขอ้ 34   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้สัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์มีสาระไม่ต่างจากร่าง 
ท่ีผา่นการพิจารณาของส านกังานแลว้ ก่อนหรือในวนัท่ีมีการโอนทรัพยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสต์
แก่ทรัสตีตามขอ้ 35 และใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ลงนามแลว้ต่อส านกังาน
ภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเขา้ท าสัญญาดงักล่าว 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 35   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการใหผู้จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยโ์อนเงินท่ีไดรั้บ 
จากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการระดมทุนคร้ังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์มิใช่กรณี 
ตาม (2) ให้โอนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัท าการ 
นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการระดมทุนคร้ังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มื 
ผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 (ก)  ใหโ้อนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดในขอ้ 24/1(2) ใหแ้ก่ทรัสตี 
เพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือและหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ 
ผูล้งทุน 
 (ข)  ใหโ้อนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือใหแ้ก่ทรัสตี
ภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นส่วนดงักล่าว 
  (3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหโ้อนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตภ์ายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานในวนัเดียวกบัวนัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตรายงานผลการขายหน่วยทรัสตต์ามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 36   ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเขา้ท าหนา้ท่ี 
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีและในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
เม่ือกองทรัสตจ์ดัตั้งขึ้นแลว้ 
  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสตมี์ขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญัว่า  
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตในประกาศน้ี โดยอนุโลม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 85/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 37   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่สามารถเขา้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 38   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตภ์ายหลงัการเสนอขาย 
ตามประกาศท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 39   ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแล 
ใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และไม่ขดัหรือแยง้กบั
ขอ้ก าหนดของประกาศน้ี และใหส่้งส าเนาสัญญาซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิม่เติมนั้นใหส้ านกังานภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีลงนามหรือวนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมตามแต่กรณี  

  ขอ้ 40   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือกฎหมาย
ก าหนด ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตแจง้การเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบภายในระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และใหแ้จง้ต่อส านกังานภายในระยะเวลาเดียวกนันั้นดว้ย 

ขอ้ 40/1   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ตามขอ้ 10(3) (ก)  ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเปิดเผยรายงานเพื่อช้ีแจงสาเหตุ 
ในการเปลี่ยนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการของกองทรัสตใ์น
ระหวา่งการสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ และรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการดงักล่าว
ทกุหกเดือนนบัแต่วนัท่ีมีการประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวจนกวา่จะมีผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  

การเปิดเผยรายงานและการรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

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

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
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ขอ้ 40/2   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด ารงสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นตามขอ้ 12  
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี  
เวน้แต่รอบระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายกุองทรัสต ์

ภาค 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

_________________ 

หมวด 1 
การยืน่และค่าธรรมเนียม 

_________________ 

  ขอ้ 41   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละคร้ัง ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่
แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานตาม
รูปแบบและวิธีการดงัต่อไปน้ี และใหช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการตามประกาศส 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 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 39/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรพัย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  ในกรณีท่ีการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูลส้ินสุด 
ลงแลว้  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือจากการเสนอขาย 
คร้ังก่อน ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนฉบบัใหม่ 
โดยวิธีการตามท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง 

  ขอ้ 42   แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมี 
ท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
  2ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์มีลกัษณะ 
เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ท่ีก าหนดในขอ้ 9 วรรคหน่ึง 

  ขอ้ 4313   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การประกนัรายได ้แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังานตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการประกนัรายไดอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาประกนัรายได ้
  (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 
จากส านกังาน  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดจ้ดัให้มีหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือ 
หลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาท่ีผูรั้บประกนัรายไดรั้บประกนัไว ้ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะไม่จดัใหมี้รายงานการสอบบญัชีดงักล่าวก็ได ้ 

  ขอ้ 44   งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสตท่ี์เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามมาตรา 56 โดยอนุโลม 

 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
13แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 3/2562  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 
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  ขอ้ 45   ก่อนปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนงัสือช้ีชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
การลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
ตอ้งด าเนินการใหมี้การเปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนโดยพลนั   
ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูล 
มีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงต่อบุคคลใดนั้น 

  ขอ้ 46   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดเ้สนอขายหน่วยทรัสตใ์นต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เม่ือมี 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวในประเทศไทย ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์เปิดเผยรายละเอียดของ
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผย 
ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นในต่างประเทศ 

หมวด 2 
อ านาจของส านกังานเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

__________________________ 

  ขอ้ 47   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลตามท่ีก าหนด
ในประกาศน้ีได ้ หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตแ์สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูลท่ีมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียดของ
ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 48   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน   
หากส านักงานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลด าเนินการดงัต่อไปน้ี
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 

  (1)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล หรือส่งเอกสารหลกัฐานเพิ่มเติม 
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
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  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนด 
ตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
และร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีกต่อไป 
  ในการก าหนดให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ด าเนินการตามวรรคหน่ึง  
ส านกังานอาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ 
ขอ้สังเกตของส านักงาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได ้

หมวด 3 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

____________________________ 

  ขอ้ 49   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ออกใหม่ ซ่ึงตอ้ง 
ไดรั้บอนุญาตตามมาตรา 33 ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตต์อ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ออกใหม่นั้นแลว้ 
  (2)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 19  
  (3)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 48 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้  
  (4)  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง
รายการขอ้มูลตามขอ้ 41 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง
กองทรัสตห์รือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 (ก)  สิบส่ีวนั ในกรณีทัว่ไป 
 (ข)  สามวนัท าการ ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนภายในก าหนดเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนของการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน 
  (5)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล
ครบถว้นแลว้ 
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  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (4) ของวรรคหน่ึง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์หห้มายถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต ์
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือท่ีมี
ลกัษณะท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  

ภาค 3 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์

___________________ 

  ขอ้ 50   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ 
และหลกัเกณฑเ์พิม่เติมดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตตามหมวด 2 และอ านาจส านกังานเก่ียวกบั 
การอนุญาตตามหมวด 3 ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หลกัเกณฑก์ารช าระค่าหน่วยทรัสตด์ว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าตามขอ้ 10(1) (ฉ) 
โดยในการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ ใหรั้บช าระ 
ค่าหน่วยทรัสตด์ว้ยทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมดงักล่าวตามประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพได ้
 (ข)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประเมินมูลค่าตามขอ้ 12(5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี
เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ และอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ผา่นการประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพแลว้ 
  (2)  ใหน้ าเง่ือนไขการอนุญาตตามหมวด 4 ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั  
โดยในการปฏิบติัตามเง่ือนไขในขอ้ 25(5) (ก) และ (ค) และขอ้ 25(6) (ข) ใหพ้ิจารณาเสมือนวา่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพเป็นผูจ้องซ้ือหน่วยทรัสตห์รือ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 35/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559) 
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ไดรั้บจดัสรรหน่วยทรัสต ์แลว้แต่กรณี แต่ทั้งน้ี มิใหน้ าเง่ือนไขการอนุญาตดงัน้ีมาใชบ้งัคบั  
โดยใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ 
 (ก)  เง่ือนไขการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 25(1) (2) (3) (4) 
(4/1) และ (4/2)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ 
การแปลงสภาพ 
 (ข)  เง่ือนไขเก่ียวกบัการโอนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตี
ตามขอ้ 25(5) (ง) และ ขอ้ 35  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ 
 (ค)  เง่ือนไขเก่ียวกบัการด าเนินการจดทะเบียนหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 37 โดยให้
ด าเนินการตามประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ 
  (3)  ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงสภาพ (ไม่วา่จะมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่หรือไม่) ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตาม 
แบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ี  พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน โดยใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนท่ีก าหนดในภาค 2 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั   
เวน้แต่หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีการแปลงสภาพนั้นเป็นการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยห์น่ึงกองเป็นกองทรัสต์หน่ึงกอง และไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยอ่ื์นเพิ่มเติมจากอสังหาริมทรัพยท่ี์รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 (ก)  การมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งของ 
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 42  
 (ข)  ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ตามขอ้ 49 วรรคหน่ึง (4)  ทั้งน้ี ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้
วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
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ภาค 4 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน 

และกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า 
_____________________ 

ขอ้ 51   ในภาคน้ี 
  “เจา้ของเดิม”  หมายความวา่    
  (ก1)  บุคคลท่ีเป็นเจา้ของและเป็นผูข้ายอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตจ์ะลงทุน 
ใหแ้ก่กองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าวดว้ย  ในกรณีของกองทรัสตท่ี์มี 
ขอ้ก าหนดขายคืน 
  (ก2)  บุคคลท่ีเป็นผูใ้หเ้ช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตจ์ะลงทุน  ในกรณีของกองทรัสต์ 
ท่ีมีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั  
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 

  ขอ้ 52   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี  ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาต 
เสนอขายหน่วยทรัสตป์ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นภาคน้ีเพิ่มเติม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหลกัเกณฑ ์
ในภาคอ่ืน ๆ ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาคน้ี  ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาคน้ี 

ขอ้ 53   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน 
หรือกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผูล้งทุนทัว่ไป จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน
ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก1)  ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมดท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มี
ขอ้ก าหนดดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 47/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 22) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
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         (ก)  ในกรณีกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหเ้จา้ของเดิม 
มีภาระผกูพนั (obligation) ในการซ้ืออสังหาริมทรัพยค์ืน ภายในวนัเวลาและตามราคาท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ในวนัท่ีท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว 
         (ข)  ในกรณีกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า ตอ้งมีขอ้ตกลง 
ใหก้องทรัสตมี์สิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในวนัเวลาและตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 
ในวนัท่ีท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว  และใหก้องทรัสตมี์สิทธิไดรั้บค่าชดเชยจากเจา้ของเดิม 
เม่ือกองทรัสตใ์ชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเง่ือนไข  ทั้งน้ี เง่ือนไขดงักล่าวตอ้งไม่มีผลท าใหส้ัญญาเช่า
มีลกัษณะเป็นนิติกรรมอ าพรางสัญญาอ่ืน 
  (2)  อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตาม (1) อยา่งนอ้ยตอ้งผา่นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และวิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach)  

(2/1)  ในกรณีกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนทางภาษี 
และค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ ราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนตาม (1) ตอ้งเป็นราคาท่ีลดลงจากมูลค่า 
ท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม (2) 

(3)  ภาระผกูพนั (obligation) หรือขอ้ตกลง ตาม (1)ตอ้งท าในรูปแบบของสัญญา 
ท่ีมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัน้ี 

(ก)  ระบุช่ือเจา้ของเดิมท่ีมีสิทธิซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือผูมี้สิทธิบอกเลิก 
สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 

(ข)  วนัเวลาท่ีจะซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือบอกเลิกสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย ์
(ค)  เหตุแห่งการผิดนดัไขว ้(event of cross-default) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

ความสามารถของเจา้ของเดิมในการซ้ืออสังหาริมทรัพยค์ืน หรือในการจ่ายค่าชดเชยเม่ือมีการใชสิ้ทธิ
บอกเลิกสัญญาเช่า เช่น การผิดนดัช าระหน้ีหุ้นกูห้รือมูลหน้ีอ่ืน การหยดุประกอบกิจการทั้งหมดหรือ
บางส่วนท่ีส าคญัไม่วา่จะเป็นการชัว่คราวหรือถาวร หรือถูกศาลสั่งอายดัทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

(ง)  ก าหนดราคาซ้ือคืนเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนและตอ้งไม่มีเง่ือนไขท่ีจะท าให้
จ านวนเงินท่ีตกลงกนัไวเ้ปล่ียนแปลง ในกรณีกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน  

 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 23) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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(จ)  มีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัน้ี ในกรณีกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่า 

       ก1.  ค่าชดเชยใหแ้ก่กองทรัสตเ์ม่ือมีการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซ่ึงตอ้งเป็น
จ านวนเงินท่ีแน่นอนหรือเป็นสูตรการค านวณท่ีชดัเจน  

       2.  เง่ือนไขในการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่า 
(ฉ)  ระยะเวลาการลงทุนและระยะเวลาท่ีตอ้งขายทรัพยสิ์นคืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม 

ตอ้งไม่เกินระยะเวลาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ  ทั้งน้ี เฉพาะกรณีกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน 
ท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนทางภาษีและค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ 

(4)  เจา้ของเดิมตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  เป็นนิติบุคคลและไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการถือครองอสังหาริมทรัพย ์

ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข)  มีการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ย

วิชาชีพบญัชี และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านักงานใหค้วามเห็นชอบ   
(ค)  มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ท่ีส านกังานยอมรับ และมีการทบทวนการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา
จนกวา่จะมีการซ้ือคืนอสังหาริมทรัพย ์หรือการใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่า แลว้แต่กรณี   
  (5)  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยข์องกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืน
อาจมีขอ้ก าหนดใหส้ามารถจดัหาผลประโยชน์จากการท าก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีลงทุนกบัราคาขายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวได ้

  ขอ้ 54   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ท่ีมีขอ้ก าหนดขายคืน 
หรือกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิกสัญญาเช่า แก่ผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
                           (1)  ทรัพยสิ์นหลกัทั้งหมดท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 

       (ก)  เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะตามขอ้ 53(1)  
       (ข)  เป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 23) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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  1.  มีขอ้ตกลง (option) ให้เจา้ของเดิมซ้ืออสังหาริมทรัพยด์งักล่าวคืน 
ภายในวนัเวลาและตามราคาท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ในวนัท่ีท าสัญญาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ์ 
เช่น สัญญาขายฝาก เป็นตน้ 

              2.  มีขอ้ตกลงใหเ้จา้ของเดิมมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาเช่าภายในวนัเวลา 
และตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ในวนัท่ีท าสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว และใหก้องทรัสต ์
มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยจากเจา้ของเดิมเม่ือเจา้ของเดิมใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเง่ือนไข   
  (ห2)  ในกรณีของกองทรัสตท่ี์ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีลกัษณะตาม (1) (ก)  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 53(2) ขอ้ 53(3) ขอ้ 53(4) (ก) และ (ข) และขอ้ 53(5)  
  (3)  ในกรณีของกองทรัสตท่ี์ลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัท่ีมีลกัษณะตาม (1) (ข)  
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ 53(2) ขอ้ 53(3) (ก) (ข) (ง) (จ) และ (ฉ) ขอ้ 53(4) (ก) และขอ้ 53(5) 
                          (ก4)  ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวั 
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียง 
การปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
                          (5)  มีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์หก้บัผูล้งทุนอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัหรือ 
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  
                          (6)  ไม่มีวตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 55  ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามภาคน้ี มีการจดัการ
กองทรัสตอ่ื์นไม่ว่าจะเป็นกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนหรือกองทรัสตท่ี์มีเง่ือนไขและเวลาบอกเลิก
สัญญาเช่าหรือไม่  ทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตท่ี์ยืน่ขออนุญาตเสนอขายตามขอ้ 53 หรือขอ้ 54  
ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตอ่ื์นท่ีผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
จดัการอยู่  เวน้แต่ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตจ์ะแสดงไดว้่ามีมาตรการหรือกลไก 
ในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ เช่น ไดรั้บอนุมติัจาก  
ผูถื้อหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตอ่ื์นแลว้ เป็นตน้ 

ขอ้ 55/1   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นแต่ละคร้ัง ให้ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 23) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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 (1)  สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขายอสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่ 
เจา้ของเดิม หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเง่ือนไขและระยะเวลาท่ีก าหนด 
ไวล้่วงหนา้ 
 (2)  ขอ้มูลผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุน (ถา้มี)  
 (3)  ขอ้มูลการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดว้ยวิธีรายได ้(income approach) และ 
วิธีตน้ทุนทดแทน (replacement cost approach) 
 (4)  ขอ้มูลวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของการมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการขาย
อสังหาริมทรัพยค์ืนใหแ้ก่เจา้ของเดิม หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบอกเลิกสัญญาเช่าตามเง่ือนไขและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 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) 
 ในกรณีของกองทรัสตท่ี์มีขอ้ก าหนดขายคืนท่ีจะไดรั้บการสนบัสนุนทางภาษี 
และค่าธรรมเนียมจากภาครัฐ ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT 
 (1)  ขอ้มูลท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเจา้ของเดิมไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เช่น การเปรียบเทียบรายไดแ้ละผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น
จริง โดยตอ้งเป็นการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนัก่อนการระบาดกบัในช่วงท่ีมีการระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นตน้  
 (2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินของเจา้ของเดิม โดยตอ้งระบุใหช้ดัเจนวา่ 
จะน าเงินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นใหก้องทรัสตไ์ปใชเ้พื่อเสริมสภาพคล่องใหก้บักิจการของเจา้ของเดิม 
เช่น ช าระค่าจา้งพนกังาน ค่าบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น หรือช าระคืนเงินกูห้รือดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 23) ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
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ภาค 5 

การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
เพื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 

_____________________ 

ขอ้ 56   ในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นภาคน้ี   

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาต 

_____________________ 

  ขอ้ 57   ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือมีการก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้

ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก และยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์
(2)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดใหเ้ป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ี 

ในการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บ 

ความเห็นชอบจากส านกังานใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 

ขอ้ 58   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ใหถื้อวา่ไดรั้บอนุญาตจากส านกังานต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการเสนอขายต่อบุคคลดงัน้ี โดยตอ้งมีขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตใ์หก้บั 
ผูล้งทุนอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนดงักล่าว  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

       (ก)  ผูล้งทุนสถาบนั  
       (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนัของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 43/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 21) ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 
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(2)  ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหมี้ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ั้งแต่สองรายขึ้นไป และตอ้งมิได ้
เป็นไปเพือ่แสวงหาผลประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 
เป็นการเฉพาะ (private trust)  รวมทั้งตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3)  มีลกัษณะทัว่ไปของกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(1) (จ) และ (ฉ)   
รวมทั้งมีสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ก าหนดเก่ียวกบัรายการและ
ขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

(4)  เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
      (ก)  ทรัพยสิ์นหลกัท่ีกองทรัสตล์งทุนตอ้งมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือ 

หลายลกัษณะดงัน้ี 
1.  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ

ครอบครองตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(1) และ (2)    
              2.  เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพยต์าม 1. โดยทางออ้มตามหลกัเกณฑ ์

ในขอ้ 12/1(1) และ (2) ขอ้ 12/2 ขอ้ 12/3 ขอ้ 12/4 และขอ้ 12/5 
      (ข)  การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตาม (ก) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายทั้งหมดรวมถึงเงินกูย้มื (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตอ้งไดม้า 
ซ่ึงทรัพยสิ์นหลกัดงักล่าวภายในหกสิบวนันบัแตว่นัท่ีจดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้เสร็จในกรณีท่ีเป็น 
การเสนอขายคร้ังแรกและยงัไม่ไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์หรือนบัแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตภ์ายหลงัจดัตั้งกองทรัสต ์  

      (ค)  ทรัพยสิ์นหลกัตาม (ก) ตอ้งไม่เป็นของบุคคลท่ีมีลกัษณะตามขอ้ 13/1   
เวน้แตบุ่คคลดงักล่าวไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุม 
การด าเนินงาน จนท าใหบุ้คคลดงักล่าวไม่มีลกัษณะตามขอ้ 13/1 วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้  

(5)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนเพิ่มเติมจากทรัพยสิ์นหลกั
ตาม (4) ใหส้ามารถลงทุนในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอ่ืนใดไดทุ้กประเภท 

(6)  มีการจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(3)   
(7)  การกูย้มืเงินของกองทรัสตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13/2 
(8)  มีการบริหารจดัการกองทรัสตเ์ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(5) (ก) (ข) (ง)  

และ (จ) 
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(9)  มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 17 
(10)  มีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 10(6) 
(11)  ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตห์รือทรัสตีสามารถด ารงเงินกองทนุได ้

ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข  
และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบติังาน หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี แลว้แต่กรณี 

(12)  ผูข้ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล และเอกสาร 
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 63 ครบถว้น 

ขอ้ 59   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด ารงสัดส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัตามขอ้ 58(4) 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี  เวน้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายกุองทรัสต ์

ขอ้ 60   ใหน้ าความในขอ้ 20 ขอ้ 21 ขอ้ 27 ขอ้ 29 ขอ้ 30 ขอ้ 31 ขอ้ 32 ขอ้ 36 ขอ้ 39 
ขอ้ 40 และขอ้ 40/1 ในภาค 1 โดยอนุโลม 

ขอ้ 61   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยวา่ 
การจดัตั้งหรือการจดัการกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  
หรือการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั มีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็น 
การหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง  ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาคน้ี 
ไวก่้อนหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตใ์นกรณีดงักล่าวได ้

  ขอ้ 62   ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นและสมควร ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
หากผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะขอผอ่นผนัใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยทรัสต ์
เกินกวา่อตัราท่ีก าหนดในขอ้ 27 โดยไม่ถูกจ ากดัสิทธิเก่ียวกบัสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ 
การรับประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ค าขอผอ่นผนั 
ต่อส านกังานก่อนการด าเนินการดงักล่าว  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีจะขอผ่อนผนัไดต้ามวรรคหน่ึงไม่รวมถึง
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือทรัสตี หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว 
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หมวด 2 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

_____________________ 

ขอ้ 63   ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ในแต่ละคร้ัง ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-Private 
REIT  พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน และเอกสารอ่ืนต่อส านกังาน ตามแนวทางท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต์
ของส านกังาน 

ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ตามวรรคหน่ึง มีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาหน่ึงวนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บ 
แบบแสดงรายการขอ้มูล  

ขอ้ 64   ใหน้ าขอ้ 47 ในภาค 2 มาใชบ้งัคบักบัการยืน่แบบเสดงรายการขอ้มูล 
ของกองทรัสตเ์พือ่ผูล้งทุนในวงจ ากดั 

หมวด 3 
การรายงานผลการขาย 

_____________________ 

ขอ้ 65   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตรายงานผลการขายและส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ต่อส านกังานภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีก าหนดไวบ้น
เวบ็ไซตข์องส านกังาน 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


