
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สจ. 41/2556 
เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับประมวล) 

_________________ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย 
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับข้อ 6  แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และข้อ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 50 /2556 
เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
ลงวันที่  16 ธันวาคม พ.ศ. 2556  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 27/2555  เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

ข้อ 2   ประกาศนี้ 
  (1)  เป็นข้อก ำหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกับตลำดทุนวำ่ด้วยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำรแปลงสภำพกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ให้เป็น 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 
  (2)  เป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ 

  ข้อ 3   ประกาศนี้มีข้อก าหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสารหลักฐาน 
หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง  
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  (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน  
  (3)  การรายงานผลการขายหน่วยทรัสตต์่อประชาชน 

  ข้อ 4 2/1 3ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาตผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว โดยต้องเป็นไปตาม 
แบบดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามข้อ 4/1  
  (1)  ค าขออนุญาตตามแบบ 35-REIT (Conversion) ท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่เป็น 
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์ 
 (2)  ค าขออนุญาตตามแบบ 35-REIT ท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่นอกจากกรณีตาม (1) 

 ข้อ 4/12/2   เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ 
ตามข้อ 4 ให้มีดังต่อไปนี้ 
 (1)  เอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
 (2)  หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี 
ที่เป็นการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ตามข้อ 4(2) 
  (3)  เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

ข้อ 51   แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องยื่นต่อส านักงาน  

                                           
1 แก้ไขโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 29/2557 เรื่อง ข้อก าหนดเพิม่เติมที่เกี่ยวกับ 
   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557 มีผลบังคับใช ้
   ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2557 
2/1 แก้ไขโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 48/2558 เรื่อง ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ 
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช้ 
    ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 
2/2 เพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 48/2558 เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ 
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช้ 
    ตั้งแต่ 20 กรกฎาคม 2558 
3  แก้ไขโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 4/2559 เรื่อง ข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ 
    การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 มีผลบังคับใช้ 
    ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559 
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ให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

  ข้อ 6   ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงค์จะจัดท าร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 5 
ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้จองซื้อมีสิทธิเลือกรับร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ   
แผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับ 
ร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 5 

  ข้อ 7   ให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสตร์ายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงาน 
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายตามแบบ 81-REIT ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ 
ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น 
กองทรัสต์ให้ใช้แบบ 81-REIT (Conversion)  ท้ายประกาศนี้แทน 

  ข้อ 8   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถยื่นรายงาน 
ผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นอาจขอ 
ผ่อนผันการยื่นรายงานดังกล่าว โดยต้องท าเป็นหนังสือถึงส านักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่ก าหนด  
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งก าหนดระยะเวลาที่จะส่งรายงานนั้น และในกรณี 
ที่ส านักงานพิจารณาเห็นว่าค าขอดังกล่าวมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันก าหนด 
ระยะเวลาการส่งรายงานดังกล่าวได้ 

  ข้อ 9   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556     
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ์) 
 เลขาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



 

สารบัญเชิงอรรถ 
 

ล ำดบั 
ประกำศ 

ณ วนัที ่
เลขทีป่ระกำศ ช่ือเร่ือง เน้ือหำ สถำนะ 

 16 ธ.ค. 2556     สจ. 41/2556 
 

ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
 

 ใช้งำน 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2556 
เป็นตน้ไป) 

1 20 ส.ค. 2557     สจ. 29/2557 ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบบัที่ 2) 
 

แก้ไขประกาศ สจ. 41/2556 
ดังต่อไปนี ้
1. แก้ไข (1) ของข้อ 4   
2. แก้ไขข้อ 5 

ใช้งำน 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ก.ย. 2557  
เป็นตน้ไป) 

2 20 ก.ค. 2558 สจ. 48/2558 ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบบัที่ 3) 
 

แก้ไขประกาศ สจ. 41/2556 
ดังต่อไปนี ้
1. แก้ไขข้อ 4   
2. เพิ่ม 4/1  

ใช้งำน 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 ก.ค. 2558  
เป็นตน้ไป) 

3 10 ก.พ. 2559 สจ. 4/2559 ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) 

แก้ไขประกาศ สจ. 41/2556 
ดังต่อไปนี ้
1. แก้ไขข้อ 4   

ใช้งำน 

(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มี.ค. 2559  
เป็นตน้ไป) 

 


