ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 12/2559
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 5)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 15 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สานักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นบทนิยามคาว่า “สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน” ระหว่าง
คาว่า “ค่าเช่า” และคาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ในข้อ 1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 25/2557 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
“
“สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งและจดทะเบียนกับสานักงาน ก.ล.ต. โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (1/1) ของข้อ 17 แห่งประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
รายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 86/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558
“(1/1) ในกรณีที่กาหนดให้กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงว่า
การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทานองเดียวกับข้อกาหนดของหุน้ กูท้ ี่ให้ไถ่ถอน
หุน้ กูเ้ มื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(ข) ให้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้
(ค) มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง
(ง) มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์”
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ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 17/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 17/1 ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านบริ ษทั
ที่กองทรัสต์ถือหุน้ หากบริ ษทั ดังกล่าวจะมีการกูย้ มื เงินไม่วา่ ด้วยวิธีการใด สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้ ง
ระบุขอ้ กาหนดเพิ่มเติมในรายการการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ ที่แสดงว่า การกูย้ มื เงินของบริ ษทั ดังกล่าวไม่วา่ ด้วยวิธีการใด จะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับ
ที่กาหนดในข้อ 17 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของสัดส่วนการกูย้ มื เงินตามข้อ 17(2) จะกาหนด
ให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสต์ก็ได้”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 42/2556 เรื่ อง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18 รายการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต้องมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค่ารัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม ซึ่งมีสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผูป้ ระเมินหลัก
(ข) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกัน
ติดต่อกันเกินสองครั้ง
(ค) ในกรณี ดงั นี้ ต้องประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิ ทธิและเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
1. เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งอสังหาริ มทรัพย์
โดยให้ประเมินล่วงหน้าได้เป็ นเวลาไม่เกินหนึ่งปี
2. เมื่อครบกาหนดสองปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบ
ครั้งล่าสุ ด
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3. เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบ
ต่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ
4. เมื่อทรัสตีหรื อผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์ร้องขอ
(ง) มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหนึ่งปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่า
เต็มรู ปแบบครั้งล่าสุ ด
(จ) ในกรณี กองทรัสต์มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยทางอ้อม การประเมิน
มูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าที่กระทาในชั้นของกองทรัสต์ ให้คานึงถึงภาระภาษีของ
บริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ้น และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์
ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย
(2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์ลงทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนโดยอนุโลม
(ข) ในกรณี หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
ในกรณีกองทรัสต์ที่แปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ต้องมีขอ้ กาหนด
เพิ่มเติมที่มีสาระสาคัญว่า การประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทรัสต์
จะกระทาอย่างต่อเนื่องกับรอบการประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ”
ข้อ 5 ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ใดมีรายการและข้อความที่
ขัดหรื อแย้งกับข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ทรัสตีดาเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายในโอกาสแรก
ที่กระทาได้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

