
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การขออนญุาตออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตข์องทรสัตเ์พือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักดักระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งเป็นผูจั้ดกำรกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยท์ีไ่ดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 

หรอืผูท้ีอ่ยูร่ะหวำ่งยืน่ค ำขอควำมเห็นชอบเป็นผูจั้ดกำรกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยต์อ่ส ำนักงำน 

หรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกบรษัิทขำ้งตน้ ทัง้นี ้ 

ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 

และวธิกีำรในกำรใหค้วำมเห็นชอบผูจ้ัดกำรกองทรัสต ์และมำตรฐำนกำรปฏบิัตงิำน ใหย้ืน่ค ำขออนุญำตตำมแบบ 35-REIT 

พรอ้มทัง้เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขออนุญำตตำมทีก่ ำหนดผำ่นระบบ Digital IPO ของตลำดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

โดยมวีธิกีำรดงันี้ 

 

1.1 บนัทกึขอ้มลูในค ำขออนุญำตทีจ่ัดไวใ้นระบบ Digital IPO พรอ้ม upload เอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO 

โดยใช ้username/password ของบคุคลทีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอใหเ้ป็นผูน้ ำสง่ขอ้มลูผำ่นระบบดงักลำ่ว 

 

1.2 เมือ่กรอกขอ้มลู และ upload ขอ้มลูผ่ำนระบบแลว้ ใหก้ดGen เพือ่พมิพแ์บบค ำขอ ใหผู้ม้อี ำนำจลงนำมของผูย้ืน่ค ำขอ 

และทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ เป็นผูล้งนำมรับรองควำมถกูตอ้งของขอ้มูลทีน่ ำสง่ผำ่นระบบตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด และ upload 

แบบค ำขอทีม่กีำรลงนำมแลว้เขำ้ระบบ พรอ้มกบัน ำสง่ hard copy แบบค ำขอทีม่กีำรลงนำมแลว้ใหส้ ำนักงำน 

 

2. 

ผูย้ืน่ค ำขอจะไดรั้บอนุญำตใหเ้สนอขำยหน่วยทรัสตท์ีอ่อกใหมข่องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยต์อ่ประชำชนตอ่เมือ่แสดงใ

หส้ ำนักงำนเห็นไดว้ำ่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

 

2.1 ลกัษณะทั่วไปของกองทรัสต ์เชน่ สญัญำกอ่ตัง้ทรัสตท์ีม่รีำยกำรและขอ้ควำมครบถว้น และมกีำรก ำหนดชือ่ของกองทรัสต ์

จ ำนวนทนุช ำระแลว้ของกองทรัสต ์วตัถุประสงคข์องกองทรัสต ์ลกัษณะของหน่วยทรัสต ์

และกำรช ำระคำ่หน่วยทรัสตท์ีเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนด 

 

2.2 ทรัพยส์นิหลกัทีก่องทรัสตจ์ะลงทนุ ซึง่เป็นอสงัหำรมิทรัพย ์

โดยอำจเป็นกำรลงทนุโดยทำงตรงหรอืโดยทำงออ้มผำ่นบรษัิททีก่องทรัสตถ์อืหุน้ตำมอัตรำทีก่ ำหนดก็ได  ้

 

2.3 กำรจัดหำผลประโยชนจ์ำกทรัพยส์นิหลกั ซึง่เป็นกำรใหเ้ชำ่เทำ่นัน้ 

โดยไมม่กีำรด ำเนนิกำรในลักษณะทีเ่ป็นกำรใชก้องทรัสตป์ระกอบธรุกจิอืน่ ทัง้นี ้

กำรใหเ้ชำ่ดงักลำ่วตอ้งมคีำ่เชำ่ทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์

รวมทัง้ตอ้งมขีอ้หำ้มมใิหผู้เ้ชำ่น ำอสงัหำรมิทรัพยนั์น้ไปใชป้ระกอบธรุกจิทีข่ดัตอ่ศลีธรรมหรอืกฎหมำย 

 

2.4 กำรกูย้มืเงนิหรอืกอ่ภำระผูกพันของกองทรัสต ์

ตอ้งมคีวำมชดัเจนและมขีอ้จ ำกดัสดัสว่นกำรกูย้มืและขอ้จ ำกัดเกีย่วกบักำรกอ่ภำระผูกพันตำมทีก่ ำหนด 

 

2.5 กำรบรหิำรจัดกำรกองทรัสต ์ตอ้งสำมำรถรักษำสทิธผิูถ้อืหน่วยทรัสตไ์ดอ้ยำ่งเป็นธรรม 

มรีะบบทีเ่พยีงพอและน่ำเชือ่ถอืมกีำรตรวจสอบและสอบทำน (due diligence) และกำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

มกีำรจัดกำรควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนแ์ละมทีรัสตทีีม่คีวำมพรอ้มในกำรปฏบิตัหินำ้ทีแ่ละเป็นอสิระ 

 

2.6 กำรเปิดเผยขอ้มลู ตอ้งมคีวำมครบถว้นเพยีงพอตอ่กำรตัดสนิใจลงทนุ 

และไมม่ขีอ้ควำมทีอ่ำจท ำใหผู้ล้งทนุส ำคัญผดิโดยผูจั้ดกำรกองทรัสตแ์ละทรัสตมีรีะบบทีเ่พยีงพอในกำรจัดท ำและเปิดเผยขอ้มลูได ้

อยำ่งตอ่เนือ่งและน่ำเชือ่ถอื 

 

2.7 หลักเกณฑอ์ืน่ ๆ เชน่ 

กำรไดรั้บมตจิำกผูถ้อืหน่วยทรัสตท์ีอ่นุมัตใิหอ้อกหน่วยทรัสตเ์พิม่เตมิมำแลว้โดยชอบในกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พือ่กำร



เพิม่ทนุ หรอืกรณีทีม่กีำรประกันรำยไดค้ำ่เชำ่ ผูป้ระกนัรำยได ้

และขอ้ตกลงและเงือ่นไขทีเ่กีย่วกับกำรประกนัรำยไดต้อ้งเป็นไปตำมทีก่ ำหนด เป็นตน้ 

 

ทัง้นี ้

หลกัเกณฑใ์นกำรอนุญำตใหอ้อกเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพยข์ำ้งตน้มรีำยละเอยีดตำมประ

กำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุวำ่ดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์

 

หมำยเหต ุ

 

*กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ส ำนักงำนจะแจง้ควำมบกพร่องของค ำขอและรำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอทรำบทำง e-mail 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำ 30 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ขำ้งตน้ 

ส ำนักงำนจะคนืค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอนัน้แกผู่ย้ืน่ค ำขอ 

 

** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอ 

และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำนจนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบนัทกึควำมบกพร่อ

งนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

*** กรณียืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO หำกผูย้ืน่ค ำขอไมไ่ดเ้ป็นผูย้ืน่เอกสำรผำ่นระบบดงักลำ่วดว้ยตนเอง 

ผูท้ ำหนำ้ทีย่ืน่ค ำขอผำ่นระบบดงักลำ่วตอ้งมหีนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอ และน ำสง่ hard copy 

หนังสอืมอบอ ำนำจใหส้ ำนักงำน 

 

****ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรสอบทำนขอ้เท็จจรงิและแจง้ผลกำรพจิำรณำตัง้แตว่นัทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำร

ครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในคูม่อืฉบับนี้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
สถำนทีใ่หบ้รกิำรยืน่ค ำขอผ่ำนระบบ Digital IPO 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/) 

หำกผูรั้บบรกิำรมขีอ้สงสยัสำมำรถตดิตอ่สอบถำมเพิม่เตมิไดท้ี ่ 

1. ตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
โทรศพัท ์02 009 9999  

e-mail: listinganddisclosure@set.or.th  
2. ส ำนักงำน ก.ล.ต.  

โทรศพัท ์02 033 9999  

e-mail: corporat@sec.or.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมายเหต:ุ (– เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

- วนัหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 
))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 165 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1. บรษัิทและทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ(FA)(ถำ้ม)ี 

ยืน่แบบค ำขออนุญำต(แบบ 35-

REIT)พรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบผ่ำนระบบ Digital IPO 

1 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ของตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
2. กรณีเอกสำรครบใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีม 

โดยน ำหลักฐำนกำรช ำระเงนิมำสง่มอบซึง่ส ำนักงำนจะม ีEmail 
แจง้รับค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอโดยกำรสง่เป็น 

e-mail ผำ่นระบบ Digital IPO 
เพือ่เขำ้สูข่ัน้ตอนกำรพจิำรณำอนุญำต 

(หมายเหต:ุ (กรณีทีไ่มต่อ้งม ีFA 

ไดแ้กก่รณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอเป็นบรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ 
และไมไ่ดม้สีว่นไดเ้สยีกบัผูท้ีจ่ะจ ำหน่ำย โอน 

ใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรัพยแ์กก่องทรัสต)์)  
2) การพจิารณา 

เมือ่ไดรั้บค ำขออนุญำต 

สนง.จะพจิำรณำถงึควำมถูกตอ้งของเอกสำรและขอ้เท็จจรงิ 
ดงันี ้•ศกึษำรวบรวมประเด็น •ตรวจกระดำษท ำกำรบรษัิทและ 

FA •พบกรรมกำร/ผูบ้รหิำรของเจำ้ของทรัพยส์นิทีก่องทรัสต ์
จะลงทนุหรอืเยีย่มชมกจิกำร(ถำ้ม)ี •มหีนังสอื/email 

ใหบ้รษัิทและ FA 

สรุปรำยงำนกำรประชมุวนัพบกรรมกำรผูบ้รหิำร(ถำ้ม)ี 
•บรษัิทและ FA สรุปรำยงำนกำรประชมุ(ถำ้ม)ี 

•ในกรณีทีข่อ้มูลไม่ชดัเจนหรอืมเีหตสุงสยัทีก่ระทบตอ่กำรพจิำร
ณำ 

สนง.อำจขอใหช้ีแ้จงเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถว้นเพยีงพอตอ่กำร

พจิำรณำ •ผูข้ออนุญำตชีแ้จงตอ่สนง. ผ่ำนระบบ  
(หมายเหต:ุ (กรณีทีไ่มต่อ้งม ีFA 

ไดแ้กก่รณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอเป็นบรษัิทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทนุ 
และไมไ่ดม้สีว่นไดเ้สยีกบัผูท้ีจ่ะจ ำหน่ำย โอน 

ใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรัพยแ์กก่องทรัสต)์)  

119 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

3) การพจิารณา 
•เมือ่ส ำนักงำนไดรั้บค ำชีแ้จง ส ำนักงำนจะม ีe-mail 

แจง้กำรนับหนึง่ค ำขออนุญำต •ส ำนักงำนพจิำรณำค ำขอตำม ม. 
35 แหง่ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ 

ตำมผลกำรตรวจสอบและศกึษำขอ้มลู 

(หมายเหต:ุ (เพือ่ใหเ้กดิกำรพจิำรณำทีร่อบคอบและระมัดระวัง 
ส ำนักงำนอำจน ำขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิ 

เขำ้หำรอืคณะท ำงำนดำ้นกำรออกเสนอขำยหลักทรัพย ์(IPO 
Steering) เพือ่ขอควำมคดิเห็นจำกคณะท ำงำนดงักลำ่ว 

ภำยหลงักำรใหค้วำมคดิเห็นของคณะท ำงำน IPO Steering 

หำกส ำนักงำนยังคงเห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอเขำ้ขำ่ยมคีณุสมบตัไิมเ่ป็น
ไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ส ำนักงำนอำจแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตโตแ้ยง้ แสดงหลักฐำน (right 
to be heard) ไดห้ำกมรีะยะเวลำเหลอืเพยีงพอทีจ่ะด ำเนนิกำร 

))  

35 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอตอ่ผูม้อี ำนำจลงนำมตำมล ำดับชัน้ 

เพือ่ลงนำมในหนังสอืกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำ 
(หมายเหต:ุ (-))  

10 วนั ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลกัทรัพย ์
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิทรสัต ี

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรั

พยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

2) 

 

หนงัสอืใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำหนังสอืใหค้วำมเห็นชอบเป็นผูจั้ดกำรกองทรัสต ์

(กรณียังไม่ไดย้ืน่ขอควำมเห็นชอบเป็นผูจ้ัดกำรกองทรัสตใ์หย้ืน่มำพรอ้ม
กบัค ำขอนี้ดว้ย) ) 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรั

พยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

3) 

 

แบบค าขอไดแ้กแ่บบ 35- REIT 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

เอกสารทีแ่สดงสาระส าคญัตามแบบ Filing กรณียืน่แบบ filing 

พรอ้มค าขออนุญาตผูย้ ืน่ค าขอจะไมย่ืน่เอกสารนีก็้ได ้

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

รา่งสญัญากอ่ต ัง้ทรสัต ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีเป็นกำรเพิม่ทนุใหย้ืน่ส ำเนำสญัญำกอ่ตัง้กองทรัสต ์) 

- 

6) 

 

รา่งสญัญาแตง่ต ัง้ผูจ้ดัการกองทรสัต ์

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ
(กรณีเป็นกำรเพิม่ทนุใหย้ืน่ส ำเนำสญัญำแตง่ตัง้ผูจั้ดกำรกองทรัสต ์) 

- 

7) 

 

มตผิูถ้อืหนว่ยทรสัตใ์หเ้พิม่ทนุ (กรณีเป็นการเพิม่ทุน) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการอสิระ 
(กรณีเป็นการเพิม่ทุนเพือ่ไปลงทุนในทรพัยส์นิของบุคคลทีเ่กีย่วโ

ยง) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจของทรสัตใีหผู้จ้ดัการกองทรสัตด์ าเนนิการเกีย่

วกบัการเพิม่ทุน (กรณีเป็นการเพิม่ทนุ) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของทรสัตเีกีย่วกบักระบวนการเพิม่ทุน 

(กรณีเป็นการเพิม่ทุน) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

งบการเงนิของกองทรสัต ์3 ปีบญัชลีา่สดุ และงบการเงนิ 
ส าหรบัไตรมาสลา่สุด (กรณีเป็นการเพิม่ทุน) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

รายงานการประเมนิมูลคา่ทรพัยส์นิทีก่องทรสัตจ์ะลงทนุซึง่จดัท าโ
ดยผูป้ระเมนิคา่ 2 ราย 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูท้ ีจ่ะท าหนา้ทีท่รสัต ี

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

14) 

 

หนงัสอืรบัรองการปฏบิตัหินา้ทีข่องทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ
(ในกรณีไมม่ทีีป่รกึษำทำงกำรเงนิใหผู้ย้ืน่ค ำขอมหีนังสอืยนืยันวำ่เขำ้ขำ่ย

กำรไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งมทีีป่รกึษำทำงกำรเงนิ) 

- 

15) 
 

Checklist การท า due diligence 
ทรพัยส์นิหลกัทีก่องทรสัตจ์ะเขา้ลงทุน ทีจ่ดัท าโดยผูย้ ืน่ค าขอ และ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

16) 

 

กรณีมกีารประกนัรายได ้ใหย้ ืน่ขอ้มูลเกีย่วกบัการรบัประกนัรายได ้

และ ผูร้บัประกนัรายได ้รวมท ัง้ความเห็นของ 
ผูข้ออนุญาตเกีย่วกบัความสามารถของผูร้บัประกนัรายไดใ้นการป

ฏบิตัติามสญัญาและหากผูร้บัประกนัรายไดเ้ป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงก ั

นกบัผูข้ออนุญาตตอ้งมเีอกสารแสดงความเห็นของทีป่รกึษาทางก
ารเงนิเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วดว้ย 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

17) 
 

กรณีจะมกีารโฆษณาผลตอบแทน 
ใหย้ ืน่ประมาณการงบการเงนิทีผ่า่นการพจิารณาของผูส้อบบญัชี

ทีอ่ยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีส่ านกังานเห็นชอบวา่สอดคลอ้งกบันโยบาย

บญัชแีละมาตรฐานการบญัชทีีก่องทรสัตต์อ้งปฏบิตั ิ
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจจากบรษิทัให ้FA เป็นผูย้ ืน่ค าขอผา่นระบบ 

Digital IPO (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

19) 

 

เอกสารใด ๆ ทีอ่า้งองิไวใ้นเอกสารการขออนุญาต (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

20) 
 

เอกสารอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตเสนอขาย 
(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 

2562 ถงึ วนัที ่31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200,000 บำท 
  

 

2) คา่ธรรมเนยีมค าขออนุญาตเสนอขาย 

(หมายเหต:ุ (ส ำหรับค ำขอทีย่ืน่กบัส ำนักงำนตัง้แต ่วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 

2563 เป็นตน้ไป))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300,000 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

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

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

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

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

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบบัเดมิ กระบวนงำน 8491 / คูม่อื 8989 

 

15/07/2558 09:21 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
15/07/2558 09:21 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

30/06/2558 19:32 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 
30/06/2558 19:19 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์

30/06/2558 19:09 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์
30/06/2558 18:49 น. หัวหนำ้หน่วยงำนไมอ่นุมัต ิ(Reviewer rejected) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ แกไ้ขตำม comment 

30/06/2558 16:55 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์

25/06/2558 17:33 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหวำ่งกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) วำทนิ ีตรำบชัว่กลัปำว ์
17/06/2558 15:20 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วนัที ่17 

ม.ิย. 58 
22/05/2558 10:03 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) สริวิภิำ สพุรรณธเนศ 

 

 
 
 

 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที ่ทจ. 49/2555  เรือ่ง 

กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2555  

  
2)ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที ่ทจ. 50/2556 เรือ่ง 

กำรแปลงสภำพกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ลงวนัที ่16 ธันวำคม พ.ศ. 2556  
  

3)พระรำชบัญญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 49/2555 เรือ่ง 

กำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ลงวนัที ่21 พฤศจกิำยน พ.ศ 2555 

และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุ ที ่ทจ. 50/2556 เรือ่ง 

กำรแปลงสภำพกองทนุรวมอสงัหำรมิทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พือ่กำรลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย ์ลงวนัที ่16 ธันวำคม พ.ศ. 2556 

และมำตรำ 36 แหง่พระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 165.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: อนุญำตเสนอขำยหน่วยทรัสตเ์พือ่ลงทนุในอสงัหำรมิทรัพย2์3/01/2019 11:33 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


