บจ/ร 29-01

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื อง อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพือการลงทุน
เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน พ.ศ. 2559
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 14 แห่ งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื) อง การรั บ การเปิ ดเผยสารสนเทศ และการเพิ กถอนหน่ วยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เ พื) อการลงทุ น
พ.ศ. 2558 ลงวันที) 11 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยออก
ข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี4
ข้อ 1

ประกาศนี4ให้ใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที) 1 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เรื) อง อัต ราค่า ธรรมเนี ย มในการรับหน่ ว ยทรัส ต์ข องทรัส ต์เ พื)อการลงทุนเป็ นหลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบี ยน พ. ศ. 2558 ลงวันที) 11 พฤษภาคม 2558

บทยกเลิก

ข้อ 3 ค่ า ธรรมเนี ย มในการรั บ หน่ ว ยทรั ส ต์ ข องทรั ส ต์ เ พื) อ การลงทุ น
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ให้เป็ นไปตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี4

ค่ าธรรมเนียมการ
รั บหน่ วยทรั สต์

ข้อ 4 การชํา ระค่ าธรรมเนี ยมรายปี กองทรั สต์ตอ้ งชําระเป็ นการล่ วงหน้า
สํา หรั บ ปี ถั ด ไป โดยให้ นั บ รอบระยะเวลาตั4 งแต่ ว ัน ที) 1 กรกฎาคมของปี หนึ) งจนถึ ง
วัน ที) 30 มิ ถุ น ายนของปี ถัด ไปเป็ นปี ค่ า ธรรมเนี ย ม ในกรณี ที) ห น่ ว ยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เ พื) อ
การลงทุ น เป็ นหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นไม่เ ต็ม ปี ค่ า ธรรมเนี ย ม ให้คาํ นวณค่ า ธรรมเนี ย มรายปี
ตามระยะเวลาที)เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การชําระ
ค่ าธรรมเนียมรายปี

ข้อ 5 ให้ย กเว้น ค่า ธรรมเนี ย มการยื )น คํา ขอและค่า ธรรมเนี ย มแรกเข้า
สํา หรับ การยื )น คํา ขอจดทะเบี ย นหน่ ว ยทรัส ต์ที) อ อกใหม่ใ นการแปลงสภาพกองทุน รวม
อสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นทรัสต์เพื)อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ ก.ล.ต. ต่อตลาด
หลักทรัพย์ภายในวันทําการสุ ดท้ายของเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2560

การยกเว้ น
ค่ าธรรมเนียม
กองทรั สต์ ทียืนคําขอ
ภายในปี 2560
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บจ/ร 29-01
การยกเว้นค่า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ) ง มิให้ใ ช้บงั คับกับกองทรัสต์ที)มีการ
เพิ)มทุน ชํา ระแล้ว ในการแปลงสภาพจากกองทุน รวมอสัง หาริ มทรัพ ย์ให้เ ป็ นทรัส ต์เ พื)อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ ก.ล.ต. โดยให้กองทรัสต์ดงั กล่าวชําระค่าธรรมเนียมการยื)น
คําขอ และค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าเฉพาะในส่ วนที)เพิ)มขึ4 นของทุนชําระแล้วตามอัตราในบัญชี แนบ
ท้ายประกาศนี4
กรณี ก องทรั ส ต์ไ ด้แ ปลงสภาพจากกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรัพ ย์ที) ไ ด้จ่า ย
ค่า ธรรมเนี ย มรายปี แล้ว ให้ยกเว้นค่ าธรรมเนี ยมรายปี ให้กองทรั สต์ที)เกิ ดจากการแปลงสภาพ
ดังกล่าวในปี แรกที)มีการแปลงสภาพสําหรับระยะเวลาที)ยงั ไม่ครบเต็มหนึ)งปี
ประกาศ ณ วันที) 20 ตุลาคม 2559

(ลงนาม) ชั ยวัฒน์ วิ บูลย์ สวัสดิ
(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิE)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

เหตุ ผลในการประกาศใช้ : โดยที)ตลาดหลักทรั พย์ เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี) ยวกับอัตราค่าธรรมเนี ยม
ในการรั บหน่ วยทรั สต์ของทรั สต์เพื)อการลงทุนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนเป็ นการเฉพาะเพื)อ ความเหมาะสม
จึงสมควรออกประกาศนี4
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บัญชี อัตราค่ าธรรมเนียมในการรั บหน่ วยทรั สต์ ของทรั สต์ เพือการลงทุน
ประเภท
1. ค่าธรรมเนี ยมการยื)นคําขอ

อัตราค่ าธรรมเนียม
- 50,000 บาท

2. ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

- ร้อยละ 0.05 ของทุนชําระแล้วโดยมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมขั4นตํ)า
ไม่นอ้ ยกว่า 100,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนี ยมขั4นสู งไม่เกิ น
กว่า 3,000,000 บาท

3. ค่าธรรมเนี ยมรายปี

- ร้อยละ 0.035 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที)ไม่เกิน 200 ล้านบาท
- ร้อยละ 0.030 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที)เกินกว่า 200 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
-ร้อยละ 0.025 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที)เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
-ร้อยละ 0.020 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที)เกินกว่า 5,000 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
-ร้อยละ 0.010 ของทุนชําระแล้วในส่ วนที)เกินกว่า 10,000 ล้านบาท
ทั4งนี4 อัตราค่าธรรมเนี ยมขั4นตํ)าต้องไม่นอ้ ยกว่า 50,000 บาท
และอัตราค่าธรรมเนียมขั4นสูงไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท

4. ค่าธรรมเนี ยมการเพิ)มทุน

- ยกเว้น
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