
เอกสารแนบ 17 

- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สธ.          /2560 
เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและ 

จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉบับที่        ) 

_________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 16(6) ข้อ 19 ข้อ 22 ข้อ 23  
และข้อ 24 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556  เร่ือง มาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ 
ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556  ส านักงานออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้ยกเลิกวรรคสามของข้อ 15 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558  เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกัน
และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 69/2558  เร่ือง ข้อก าหนด 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
29 กันยายน พ.ศ. 2558   

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกส่วนที่ 3 หลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อ 15/1 ข้อ 15/2 ข้อ 15/3 และข้อ 15/4 ในหมวด 2 หลักเกณฑ์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อลูกค้ากับผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แห่งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558  เร่ือง ข้อก าหนด 
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สธ. 69/2558  เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558    

  ข้อ 3   ให้ยกเลิกแผนภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องตามข้อ 15/1 ที่แนบท้ายประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 14/2558  เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียด
เกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไข



2 

 

เพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 69/2558  
เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 2) 
ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 

ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2560 
เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(ฉบับที่        ) 
_________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ในข้อ 2 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 12/2550  เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550    

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน 4. ของ (ก) ใน (11) ของข้อ 3 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 12/2550  เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“4. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือรับโอนสิทธิใน 
อสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนลักษณะของความสัมพันธ์ 
ของคู่กรณีในรายการดังกล่าว (ถ้ามี)” 

ข้อ 3    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 



เอกสารแนบ 19 

- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2560 
เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับที่        ) 

_________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ในข้อ 2 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2550  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550    

  ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ระหว่างค าว่า 
“โครงการ” และค าว่า “บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน” ในข้อ 2 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2550  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 49/2553  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
  ““บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า   บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

  ข้อ 3   ให้ยกเลิกความใน (ฎ) ของ (3) ในวรรคหนึ่งของข้อ 6 แห่งประกาศส านักงาน 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2550  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ฎ)  บุคคลดังต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ หรือผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือ
ผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนหรือไม่ อย่างไร 

1.  บริษัทจัดการกองทุนรวม 
2.  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
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3.  บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคล 
ตาม 1. หรือ 2.  

4.  ผู้จัดการกองทุนรวม  
5.  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  
6.  ที่ปรึกษา  
7.  ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”  

ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


