
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 51 /2556 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 2) 

____________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์ ระหวา่ง 
บทนิยามค าวา่ “หน่วยทรัสต”์ และ “ทุนช าระแลว้” ในขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  

““กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้น
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์” 

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3) ของขอ้ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  

“(3)  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
เป็นกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 3” 
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 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(2)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การจดัการกองทรัสตอ่ื์นอยูด่ว้ย ทรัพยสิ์นหลกั 
ของกองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ 
กองทรัสตอ่ื์น  เวน้แต่กองทรัสตอ่ื์นนั้นเป็นกองทรัสตท่ี์แปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในภาค 3” 

 ขอ้ 4  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นภาค 3 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์และขอ้ 50 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  

“ภาค 3 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นการแปลง 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์

___________________ 

 ขอ้ 50   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ และหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตตามหมวด 2 และอ านาจส านกังานเก่ียวกบัการอนุญาต
ตามหมวด 3  ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑต์ามขอ้ 12(5) และขอ้ 17(2) 
 (2)  ใหน้ าเง่ือนไขภายหลงัการเสนอขายในส่วนท่ี 3 ของหมวด 4 ในภาค 1 ของ 
ประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑต์ามขอ้ 35 และขอ้ 37  
 (3)  ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
เป็นกองทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามแบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้ง 
ร่างหนงัสือช้ีชวน โดยใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ท่ีก าหนดในภาค 2 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑต์ามขอ้ 42 และขอ้ 49(4)  ทั้งน้ี  
ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัในวนัถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บ
แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ของกองทรัสตห์รือขอ้มูลอ่ืนท่ีไม่ใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
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 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตาม (3) ของวรรคหน่ึง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตใ์หห้มายถึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จ านวนและราคาท่ีเสนอขาย 
 (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
 (3)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 
 (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์หรือท่ีมีลกัษณะ
ท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)” 

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มแบบ 69-REIT (Conversion) ท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี เป็นแบบแนบทา้ย
ประกาศคณะกรรมการก ากบัก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี  21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

 ขอ้ 6   ประกาศน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ ณ วนัท่ี  16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
 
 
 

    (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


