
 

 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขออนุญาตออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูจั้ดกำรกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสังหำรมิทรัพยท์ีไ่ดร้ับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอื 

ผูท้ีอ่ยูร่ะหวำ่งยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผูจั้ดกำรกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสังหำรมิทรัพยต์อ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. หรอื 

ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกบรษัิทขำ้งตน้ ทัง้นี้ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์วำ่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีำรในกำรใหค้วำมเห็นชอบผูจ้ัดกำรกองทรัสต์ 

และมำตรฐำนกำรปฏบัิตงิำน โดยใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-REIT พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ 

อนุญำตตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ Digital IPO ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยมวีธิกีำรดังนี้ 

1.1 บันทกึขอ้มลูในค ำขออนุญำตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอผ่ำน 

ระบบ Digital IPO โดยใช ้username/password ของบคุคลทีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอใหเ้ป็นผูน้ ำสง่ขอ้มลู 

ผำ่นระบบดังกล่ำว 

1.2 เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผ่ำนระบบแลว้ ใหก้ด “Gen” เพือ่พมิพแ์บบค ำขอ ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมของ 

ผูย้ืน่ค ำขอและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิเป็นผูล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มลูทีน่ ำสง่ผำ่นระบบตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 

และ upload แบบค ำขอทีม่กีำรลงนำมแลว้เขำ้ระบบ พรอ้มกับน ำสง่ hard copy แบบค ำขอทีม่กีำรลงนำมแลว้ใหส้ ำนักงำน 

ก.ล.ต. 

2. ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับอนุญำตใหเ้สนอขำยหน่วยทรัสตท์ีอ่อกใหมข่องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยต์่อประชำชน 

เมือ่แสดงใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. เห็นไดว้ำ่เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

2.1 ลักษณะท่ัวไปของกองทรัสต ์เชน่ สญัญำกอ่ตัง้ทรัสตท์ีม่รีำยกำรและขอ้ควำมครบถว้น และมกีำรก ำหนดชือ่ของ 

กองทรัสต ์จ ำนวนทนุช ำระแลว้ของกองทรัสต ์วัตถปุระสงคข์องกองทรัสต ์ลักษณะของหน่วยทรัสต ์และกำรช ำระ 

คำ่หน่วยทรัสตท์ีเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนด 

2.2 ทรัพยส์นิหลักทีก่องทรัสตจ์ะลงทนุ ซึง่เป็นอสงัหำรมิทรัพย ์โดยอำจเป็นกำรลงทนุโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้ม 

ผำ่นบรษัิททีก่องทรัสตถ์อืหุน้ตำมอัตรำทีก่ ำหนดก็ได ้

2.3 กำรจัดหำผลประโยชนจ์ำกทรัพยส์นิหลัก ซึง่เป็นกำรใหเ้ชำ่เทำ่นัน้ โดยไมม่กีำรด ำเนนิกำรในลักษณะทีเ่ป็นกำรใช ้

กองทรัสตป์ระกอบธรุกจิอืน่ ทัง้นี้ กำรใหเ้ชำ่ดังกลำ่วตอ้งมคีำ่เชำ่ทีเ่ป็นไปตำมหลักเกณฑ ์รวมทัง้ตอ้งมขีอ้หำ้มมใิหผู้เ้ชำ่ 

น ำอสงัหำรมิทรัพยนั์น้ไปใชป้ระกอบธรุกจิทีข่ัดต่อศลีธรรมหรอืกฎหมำย 

2.4 กำรกูย้มืเงนิหรอืกอ่ภำระผูกพันของกองทรัสต ์ตอ้งมคีวำมชดัเจนและมขีอ้จ ำกัดสัดสว่นกำรกูย้มืและขอ้จ ำกัด 

เกีย่วกับกำรกอ่ภำระผูกพันตำมทีก่ ำหนด 

2.5 กำรบรหิำรจัดกำรกองทรัสต ์ตอ้งสำมำรถรักษำสทิธผิูถ้อืหน่วยทรัสตไ์ดอ้ยำ่งเป็นธรรม มรีะบบทีเ่พยีงพอและ 

น่ำเชือ่ถอืมกีำรตรวจสอบและสอบทำน (due diligence) และกำรเปิดเผยขอ้มูลทีเ่พยีงพอ มกีำรจัดกำรควำมขัดแยง้ 

ทำงผลประโยชน์และมทีรัสตทีีม่คีวำมพรอ้มในกำรปฏบัิตหินำ้ทีแ่ละเป็นอสิระ 

2.6 กำรเปิดเผยขอ้มลู ตอ้งมคีวำมครบถว้นเพยีงพอต่อกำรตัดสนิใจลงทนุ และไมม่ขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุ 

ส ำคัญผดิ โดยผูจั้ดกำรกองทรัสตแ์ละทรัสตตีอ้งมรีะบบทีเ่พยีงพอในกำรจัดท ำและเปิดเผยขอ้มลูไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและน่ำเชือ่ถอื 

2.7 หลักเกณฑอ์ืน่ ๆ เชน่ กำรไดร้ับมตจิำกผูถ้อืหน่วยทรัสตท์ีอ่นุมัตใิหอ้อกหน่วยทรัสตเ์พิม่เตมิมำแลว้โดยชอบในกรณี 

ทีเ่ป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พือ่กำรเพิม่ทนุ หรอืกรณีทีม่กีำรประกันรำยไดค้ำ่เชำ่ ผูป้ระกันรำยได ้และขอ้ตกลงและ 

เงือ่นไขทีเ่กีย่วกับกำรประกันรำยไดต้อ้งเป็นไปตำมทีก่ ำหนด เป็นตน้ 

ทัง้นี้ หลักเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยข์ำ้งตน้ 

มรีำยละเอยีดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุ 

ในอสงัหำรมิทรัพย ์

 

หมำยเหต ุ

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำน ก.ล.ต.จะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอทรำบทำง e-mail 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วัน นับแตวั่นทีไ่ดร้ับแจง้ขำ้งตน้ ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะคนืค ำขอ 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค ำขอ 

 



 

 

 

** ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื 

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

*** กรณียืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO หำกผูย้ืน่ค ำขอไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่เอกสำรผำ่นระบบดังกลำ่วดว้ยตนเอง 

ผูท้ ำหนำ้ทีย่ืน่ค ำขอผำ่นระบบดังกล่ำวตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ และน ำสง่ hard copy หนังสอืมอบอ ำนำจ 

ใหส้ ำนักงำน 

****ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แต่วันทีเ่จำ้หนำ้ที ่

ตรวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด 

ในคูม่อืฉบับนี้ 

 

 ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ 
ถงึวันศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

1.บรษัิทและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ(FA)(ถำ้ม)ียืน่แบบค ำขออนุญ
ำต(แบบ35-REIT) 

พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบผำ่นระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
2.กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนียม 

โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบซึง่ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะม ี
e-mail 

แจง้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอโดยกำรสง่เป็นe

-mail ผำ่นระบบ Digital IPO เพือ่เขำ้สู ่
ขัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 

 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีไ่มต่อ้งม ีFA 

ไดแ้กก่รณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอเป็นบรษัิทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ 
และไมไ่ดม้ ี

สว่นไดเ้สยีกับผูท้ีจ่ะจ ำหน่ำย โอน 

ใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรัพยแ์กก่องทรัสต ์ 
))  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 

•เมือ่ไดร้ับค ำขออนุญำตแลว้ ส ำนักงำน ก.ล.ต. จะพจิำรณำถงึ 
ควำมถกูตอ้งของเอกสำรและควำมครบถว้นชดัเจนของขอ้มูลทีจ่

ะตอ้งพจิำรณำตำมหลักเกณฑก์ำรอนุญำต โดยด ำเนนิกำร ดังนี้ 
•ศกึษำรวบรวมประเด็น •ตรวจกระดำษท ำกำรของบรษัิทและ FA 

•พบกรรมกำรและผูบ้รหิำรของเจำ้ของทรัพยส์นิทีก่องทรัสตจ์ะ 

เขำ้ลงทนุหรอืเยีย่มชมกจิกำร(ถำ้ม)ี•มหีนังสอืหรอื  
e-mail ใหบ้รษัิทและ FA 

สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร(ถำ้ม)ี 
• บรษัิทและ FA สรุปรำยงำนกำรประชมุวันพบกรรมกำรผูบ้รหิำร 

(ถำ้ม)ี•ในกรณีทีม่ขีอ้มูลไมช่ัดเจน หรอืมเีหตสุงสยั 
(หมายเหต:ุ (กรณีทีไ่มต่อ้งม ีFA ไดแ้ก ่กรณีทีผู่ย้ืน่ค ำขอ 

เป็นบรษัิทหลักทรัพยจั์ดกำรกองทนุและไม่ไดม้สีว่นไดเ้สยีกับ 

ผูท้ีจ่ะจ ำหน่ำย โอน ใหเ้ชำ่อสังหำรมิทรัพยแ์กก่องทรัสต)์)  

119 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 
ตลำดหลักทรัพย ์

 



 

 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
•เมือ่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ไดร้ับค ำชีแ้จงส ำนักงำนจะม ีe-mail 

แจง้กำรนับหนึง่ค ำขออนุญำต •ส ำนักงำน ก.ล.ต. 
พจิำรณำค ำขอตำม มำตรำ 35 แหง่ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ 

ตำมผลกำรตรวจสอบและศกึษำขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ (เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 

ส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ 

เขำ้หำรอืคณะท ำงำน ดำ้นกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย(์IPO 
Steering) เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดังกลำ่ว 

ภำยหลังกำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 
หำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 

ยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ข่ำยมคีณุสมบัตไิมเ่ป็นไปตำมที่ 

กฎหมำยก ำหนดส ำนักงำน ก.ล.ต. อำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำต 
โตแ้ยง้แสดงหลักฐำน (right to be heard)ไดห้ำกมรีะยะเวลำ 

เหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร ) ))  

35 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละ 

ตลำดหลักทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบ 35- REIT 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 

หลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

2) 
 

เอกสารทีแ่สดงสาระส าคญัตามแบบ Filing (กรณียืน่แบบ filing 
พรอ้มค าขออนุญาต ไมต่อ้งยืน่เอกสารนี)้ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

รา่งสญัญากอ่ต ัง้ทรสัต ์
(กรณีเพิม่ทนุใหย้ืน่ในสว่นทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

รา่งสญัญาแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

กรณีเพิม่ทุนใหย้ืน่ในสว่นทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการอสิระ 

(กรณีเป็นการเพิม่ทุนเพือ่ไปลงทุนในทรพัยส์นิของบคุคลทีเ่กีย่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจของทรสัตใีหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนนิการเกีย่

วกบัการเพิม่ทุน (กรณีเป็นการเพิม่ทนุ) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 



 

 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของทรสัตเีกีย่วกบักระบวนการเพิม่ทุน 
(กรณีเป็นการเพิม่ทุน) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

รายงานการประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุซึง่จดัท า 
โดยผูป้ระเมนิคา่ 2 ราย 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูท้ ีจ่ะท าหนา้ทีท่รสัต ี(เฉพาะกรณี IPO) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ

((ในกรณีไมม่ทีีป่รกึษำทำงกำรเงนิใหผู้ย้ืน่ค ำขอมหีนังสอืยนืยันวำ่เขำ้ขำ่
ยกำรไดร้ับยกเวน้ไมต่อ้งมทีีป่รกึษำทำงกำรเงนิ)) 

- 

11) 
 

Checklist การท า due diligence 
ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ทีจ่ดัท าโดยผูย้ ืน่ค าขอ  

และ ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

เอกสารทีแ่สดงไดว้า่การเขา้ลงทนุในทรพัยส์นิของกองทรสัต ์
ไมข่ดักบัเงือ่นไขการไดร้บัสทิธแิละประโยชนต์ามบตัรสง่เสรมิ 

การลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (“BOI”) 
เชน่ เอกสารความเห็นจาก BOI 

(กรณีทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุเป็นทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัสทิธ ิ

และประโยชนต์ามบตัรสง่เสรมิการลงทุน) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

เอกสารทีแ่สดงไดว้า่การลงทนุในทรพัยส์นิและการจดัหาประโยชน์

ของกองทรสัตไ์มข่ดักบันโยบายการก ากบัดแูลและกฎเกณฑ ์
ทีเ่กีย่วขอ้งของหนว่ยงานทีก่ ากบัดแูล เชน่ เอกสารความเห็นจาก 

lead regulator เกีย่วกบัการลงทุนในทรพัยส์นิและการจดัหา 
ประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งส าหรบัการลงทุนคร ัง้แรกของกองทรสัตห์รอื

ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุเพิม่เตมิ โดยทรพัยส์นิดงักลา่วทีก่องทรสัต ์

จะลงทนุเพิม่เตมิมรีปูแบบการจดัหาประโยชนใ์นท านองเดยีวกบั 
ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตล์งทุนอยูแ่ลว้ อาจใชเ้อกสารความเห็นของ 

ทีป่รกึษากฎหมายก็ได ้เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(กรณีทรัพยส์นิทีก่องทรัสตจ์ะลงทนุหรอืกำรจัดหำผลประโยชนข์องกอง

ทรัสตอ์ยูภ่ำยใหก้ำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 

 

- 



 

 

 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

14) 
 

หนงัสอืมอบอ านาจในการน าสง่ขอ้มูลผา่นระบบ Digital IPO 
(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

15) 
 

เอกสารใด ๆ ทีอ่า้งองิไวใ้นเอกสารการขออนุญาต (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค าขออนุญาตเสนอขาย 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท ์
1207 หรอื 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
3) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 



 

 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ 

ชือ่เรยีกท ัว่ไป: - 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
  

2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรแปลงสภำพกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ 
  

3)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ว่ำดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ 

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ 

วำ่ดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ลงวันที ่21 พฤศจกิำยน พ.ศ 2555 

และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 50/2556 เรือ่ง 

กำรแปลงสภำพกองทนุรวมอสังหำรมิทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ลงวันที ่16 ธันวำคม พ.ศ. 2556 

และมำตรำ 36 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 165.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: กำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสังหำรมิทรัพย ์
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


