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ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์(REIT) 
การน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

 
สรปุเกณฑท์ีส่ าคญั 

การระดมทนุในรูปแบบของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์(Real Estate Investment Trust : REIT) 

จะตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่ ส านักงาน ก.ล.ต.และน าหน่วยทรัสตเ์ขา้มาจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตามเกณฑข์อง

ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นีค้ณุสมบตัขิองหน่วยทรัสต,์ ทรัสต ์(REIT) และการยืน่ขอจดทะเบยีนตอ่ตลาดหลักทรัพย ์มดีงันี้ 

เรือ่ง รายละเอยีด 

คณุสมบตัขิอง

หนว่ยทรสัต ์

• หน่วยทรัสต ์หมายถงึ ใบทรัสตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูรั้บประโยชนใ์นทรัสต ์ตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ ก.ล.ต.  

1) ช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด 

2) ระบชุือ่ผูถ้อื 

3) ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยทรัสต ์ยกเวน้ขอ้จ ากัดทีเ่ป็นไปตามกฏหมาย ทัง้นี ้ตอ้งระบุ

ขอ้จ ากดันัน้ไวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรัสต ์ 

คณุสมบตั ิ

ของทรสัต ์

(REIT) 

• REIT หมายถงึ ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ 

ก.ล.ต.  

1) ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

2) มผีูจ้ัดการกองทรัสตท์ีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.และมทีรัสตทีีไ่ดรั้บอนุญาต

จากส านักงาน ก.ล.ต. 

3) มผีูถ้อืหน่วยทรัสตร์ายย่อยถอืหน่วยทรัสตร์วมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วยทรัสต์

แตล่ะชนดิ (Tranche) ทีจ่ดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพย ์

นายทะเบยีน

หลกัทรพัย ์

แตง่ตัง้ให ้บรษัิทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรอืบคุคลทีต่ลาด

หลกัทรัพยเ์ห็นชอบเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย ์

การยืน่ค าขอจด

ทะเบยีน 

1) ผูก้อ่ตัง้ทรัสต ์(ผูท้ีจ่ะเป็นผูจ้ัดการกองทรัสตเ์มือ่มกีารกอ่ตัง้ทรัสต)์ เป็นผูย้ืน่ค าขอจดทะเบยีน 

2) ยืน่ขอจดทะเบยีนหน่วยทรัสตท์ีอ่อกทัง้หมด 

3) ยืน่ค าขอและเอกสารตามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ค า

ขอใหรั้บหน่วยทรัสต ์

ระยะเวลาในการ 

พจิารณารบั

หลกัทรพัย ์

ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บเอกสารหลกัฐาน

ถกูตอ้งครบถว้น 
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ข ัน้ตอนการพจิารณารบัหนว่ยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูย้ืน่ค าขอ ไดแ้ก ่ผูก้อ่ตัง้ทรัสตซ์ ึง่จะเป็นผูจั้ดการกองทรัสต ์หรอืผูจั้ดการกองทรัสตซ์ ึง่สญัญากอ่ตัง้ 

ทรัสตก์ าหนดใหเ้ป็นผูม้อี านาจยืน่ค าขอจดทะเบยีนหน่วยทรัสต ์

2. ผูย้ืน่ค าขอ สามารถยืน่ Draft แบบ Filing และรา่งสญัญากอ่ตัง้ทรัสต ์และเอกสารชดุ ก. ตอ่ตลาด

หลกัทรัพยเ์พือ่ใหต้ลาดหลกัทรัพยพ์จิารณาควบคูก่บัการยืน่ตอ่ ส านักงาน ก.ล.ต. 

 

 

 

 

ยืน่ค าขอ
อนุญาต

และยืน่
แบบ 
Filing 

ก.ล.ต.แจง้
แบบFiling มี

ผลใชบ้งัคบั

เมือ่พน้ 14 วนั 
นับแตเ่อกสาร

หลกัฐาน

ครบถว้น 

ขายหน่วย 

ทรัสต์
ภายใน 6 

เดอืน นับ
แต ่ก.ล.ต.

อนุญาต 

กอ่ตัง้กอง  

ทรัสต์
ภายใน    

15 วนั นับ
แตปิ่ดขาย

หน่วยทรัสต ์

โอน

ทรัพยส์นิ

เขา้ทรัสต ์
ภายใน   

60 วนั   
นับแต่

กอ่ตัง้ 

ทรัสต ์

ยืน่ค าขอเป็น

หลกัทรัพย์

จดทะเบยีน 

การขออนุญาตออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตต์อ่ ก.ล.ต. 

การน าหนว่ยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

อนุมัตรัิบหน่วยทรัสตเ์ป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน
ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที่
เอกสารหลักฐานครบถว้น 

ยืน่ค าขอฯ 

เพิม่เตมิ 

SET 

ประกาศ
ขา่วรับเป็น

หลกัทรัพย์

จดทะเบยีน  

หน่วย

ทรัสต์
เริม่ซือ้
ขาย 

วนัที ่T                

(กอ่น 9.00 น.) 

วนัที ่

T+1 

ก.ล.ต.แจง้
ผลพจิารณา

ภายใน 45 
วนั นับแต่

วนัทีเ่อกสาร

หลกัฐาน
ครบถว้น 
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ถาม-ตอบ 

Q สญัญากอ่ตัง้ทรัสต ์และแบบ Filing ตอ้งมขีอ้ความใดระบบุา้ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัคณุสมบตัขิองหน่วยทรัสต์

ตามขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพย ์ 

A - สญัญากอ่ตัง้ทรัสต ์และแบบ Filing ตอ้งมขีอ้ความทีร่ะบเุกีย่วกบัหน่วยทรัสตว์า่ 

1) ช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด  

2) ระบชุือ่ผูถ้อื 

3) ใมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยทรัสต ์ยกเวน้ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย  

Q ในการยืน่เอกสารชดุ ก.  หรอื ชดุ ข.ตอ่ตลาดหลักทรัพย ์ควรยืน่มาภายในครัง้เดยีว หรอืยืน่อยา่งไร 

A – เพือ่ใหก้ารพจิารณาของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นไปโดยรวดเร็ว ผูย้ืน่ค าขอควรประสานงานกบัเจา้หนา้ทีข่อง

ตลาดหลกัทรัพยแ์ละยืน่เอกสารรายการทีไ่ดก้รอกขอ้มลูหรอืด าเนนิการเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ตอ่ตลาดหลกัทรัพย ์

โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอใหม้เีอกสารครบทกุรายการในแตล่ะชดุตามแบบ Check list 
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
 
เกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ 

• ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอน

หน่วยทรัสต ์ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุ พ.ศ.2558 

เกณฑข์องหน่วยงานอืน่ 

• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ.49/2555 เรือ่ง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์

ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์

• ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กจ. 26/2561 เรือ่งการก าหนดผูย้ืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์

ทีอ่อกใหมข่องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยแ์ละทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่กร.14/2555 เรือ่ง หลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการเป็นผูก้อ่ตัง้ทรัสต ์และการ

เป็นทรัสตขีองทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่สช. 29/2555 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการให ้

ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สร.26/2555 เรือ่ง ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัรายการและขอ้ความใน

สญัญากอ่ตัง้ทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ. 41/2556 เรือ่ง ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัการออก

และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/4055
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/4055

