
 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สจ. 41/2556 
เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

_________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั 
อ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย ประกอบกบัขอ้ 6  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 50 /2556 
เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์ห้เป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี  16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สจ. 27/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ขอ้ 2   ประกาศน้ี 
  (1)  เป็นขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรแปลงสภำพกองทุนรวมอสังหำริมทรัพยใ์หเ้ป็น 
ทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์
  (2)  เป็นการก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีก่อนและภายหลงัการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 

  ขอ้ 3   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ และการยืน่เอกสารหลกัฐาน 
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
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  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน  
  (3)  การรายงานผลการขายหน่วยทรัสตต์่อประชาชน 

  ขอ้ 4 2/1 3ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ยืน่ค าขออนุญาตผา่น 
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีจดัไวเ้พื่อการดงักล่าว โดยตอ้งเป็นไปตาม 
แบบดงัต่อไปน้ี พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานตามขอ้ 4/1  
  (1)  ค  าขออนุญาตตามแบบ 35-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ี ในกรณีท่ีเป็น 
การเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นกองทรัสต์ 
 (2)  ค  าขออนุญาตตามแบบ 35-REIT ทา้ยประกาศน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่นอกจากกรณีตาม (1) 

 ขอ้ 4/12/2   เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 
ตามขอ้ 4 ใหมี้ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์แลว้แต่กรณี 
 (2)  หนงัสือรับรองการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี 
ท่ีเป็นการยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตามขอ้ 4(2) 
  (3)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

ขอ้ 51   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งยื่นต่อส านกังาน  

 
1 แกไ้ขโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 29/2557 เร่ือง ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบั 
   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 มีผลบงัคบัใช ้
   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 
2/1 แกไ้ขโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 48/2558 เร่ือง ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบั 
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบงัคบัใช ้
    ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2558 
2/2 เพ่ิมเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 48/2558 เร่ือง ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบั 
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบงัคบัใช ้
    ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2558 
3  แกไ้ขโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 4/2559 เร่ือง ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบั 
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2559 มีผลบงัคบัใช้ 
    ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 
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ใหอ้นุโลมใชต้ามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 6   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 5 
ในรูปแผ่นบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้ผูจ้องซ้ือมีสิทธิเลือกรับร่างหนงัสือช้ีชวนตามรูปแบบท่ีตอ้งการ   
แผน่บนัทึกขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนักบั 
ร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 5 

  ขอ้ 7   ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตร์ายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงาน 
ภายในสิบห้าวนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายตามแบบ 81-REIT ทา้ยประกาศน้ี เวน้แต่ 
ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยทรัสต์ท่ีออกใหม่เพื่อการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น 
กองทรัสต์ให้ใช้แบบ 81-REIT (Conversion)  ทา้ยประกาศน้ีแทน 

  ขอ้ 8   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถยืน่รายงาน 
ผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์นั้นอาจขอ 
ผ่อนผนัการยื่นรายงานดงักล่าว โดยตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงส านักงานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะส่งรายงานนั้น และในกรณี 
ท่ีส านักงานพิจารณาเห็นว่าค าขอดงักล่าวมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผนัก าหนด 
ระยะเวลาการส่งรายงานดงักล่าวได ้

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556     
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ  
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์



 

สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล ำดับ 
ประกำศ 

ณ วันที ่
เลขที่ประกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ 

 16 ธ.ค. 2556     สจ. 41/2556 
 

ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 

 ใชง้ำน 

(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต ่16 ธ.ค. 2556 
เป็นตน้ไป) 

1 20 ส.ค. 2557     สจ. 29/2557 ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) 
 

แกไ้ขประกาศ สจ. 41/2556 
ดงัต่อไปน้ี 
1. แกไ้ข (1) ของขอ้ 4   
2. แกไ้ขขอ้ 5 

ใชง้ำน 

(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 ก.ย. 2557  
เป็นตน้ไป) 

2 20 ก.ค. 2558 สจ. 48/2558 ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) 
 

แกไ้ขประกาศ สจ. 41/2556 
ดงัต่อไปน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 4   
2. เพ่ิม 4/1  

ใชง้ำน 

(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 20 ก.ค. 2558  
เป็นตน้ไป) 

3 10 ก.พ. 2559 สจ. 4/2559 ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) 

แกไ้ขประกาศ สจ. 41/2556 
ดงัต่อไปน้ี 
1. แกไ้ขขอ้ 4   

ใชง้ำน 

(มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 มี.ค. 2559  
เป็นตน้ไป) 

 


