
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สจ. 34/2559 

เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับประมวล) 

_________________ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกอบกับข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ.  34/2559 เร่ือง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิก 
(1)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ที่ สจ. 41/2556  เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

(2)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 29/2557  เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

(3)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 48/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

(4)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สจ. 4/2559  เร่ือง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

ข้อ 2   ประกาศนี้ 
(1) เป็นข้อก าหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
 



2 

และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็น 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

(2)  เป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ 

ข้อ 31   ประกาศนี้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ที่ออกใหม่ ร่างหนังสือชี้ชวน และการรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อประชาชน 

 ข้อ 41   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ยื่นค าขออนุญาตและ 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตต่อส านักงานตามแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้บนเว็บไซต์ของ
ส านักงาน 

 ข้อ 51   ยกเลิก 

ข้อ 6   แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องยื่นต่อส านักงาน  
ให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อ 7   ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะจัดท าร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 6 
ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้จองซื้อมีสิทธิเลือกรับร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ   
แผ่นบันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับ 
ร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 6 

  ข้อ 81   ให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์รายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ตามแบบ 81-REIT  
หรือแบบ 81-REIT (Conversion) แล้วแต่กรณี ต่อส านักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทยที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าวภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย  ทั้งนี ้แบบ 81-REIT  
หรือแบบ 81-REIT (Conversion) ให้เป็นไปตามที่แสดงไว้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น 

                                           
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2562  เรื่อง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2562  เรื่อง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
1ยกเลิกโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2562  เรื่อง ข้อก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2562  เรื่อง ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) 
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ข้อ 9   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถยื่นรายงาน 
ผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อส านักงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นอาจขอ 
ผ่อนผันการยื่นรายงานดังกล่าว โดยต้องท าเป็นหนังสือถึงส านักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่ก าหนด  
พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งก าหนดระยะเวลาที่จะส่งรายงานนั้น และในกรณี 
ที่ส านักงานพิจารณาเห็นว่าค าขอดังกล่าวมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจผ่อนผันก าหนด 
ระยะเวลาการส่งรายงานดังกล่าวได้ 

  ข้อ 10   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559     
 
 
 
 (นายรพี สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


