
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สร. 12/2559 
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี  5) 

_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 15 และมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติั 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน” ระหวา่ง 
ค าวา่ “ค่าเช่า” และค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ ในขอ้ 1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สร. 25/2557  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  
  ““สมาคมบริษทัจดัการลงทุน”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน ก.ล.ต. โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (1/1) ของขอ้ 17 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 
รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี  
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 86/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

“(1/1)  ในกรณีท่ีก าหนดใหก้องทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินได ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ 
การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่ดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 

  (ก)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอน
หุน้กูเ้ม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
 (ข)  ใหสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ 

 (ค)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง 
 (ง)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์ 
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  ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 17/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
  “ขอ้ 17/1   ในกรณีท่ีกองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผา่นบริษทั 
ท่ีกองทรัสตถื์อหุน้ หากบริษทัดงักล่าวจะมีการกูย้มืเงินไม่วา่ดว้ยวิธีการใด สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้ง 
ระบุขอ้ก าหนดเพิ่มเติมในรายการการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์น
ของกองทรัสต ์ท่ีแสดงวา่ การกูย้มืเงินของบริษทัดงักล่าวไม่วา่ดว้ยวิธีการใด จะมีลกัษณะเช่นเดียวกบั 
ท่ีก าหนดในขอ้ 17 โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีของสัดส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 17(2) จะก าหนด 
ใหพ้ิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได”้ 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 42/2556  เร่ือง 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 18   รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การประเมินมูลค่ารัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุนไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม ซ่ึงมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุน ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
เก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบบริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกั 
 (ข)  การประเมินมูลค่าตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนั
ติดต่อกนัเกินสองคร้ัง 
 (ค)  ในกรณีดงัน้ี ตอ้งประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบ 
เอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน 
  1.  เม่ือกองทรัสตจ์ะไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์ 
โดยใหป้ระเมินล่วงหนา้ไดเ้ป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี 
   2.  เม่ือครบก าหนดสองปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเตม็รูปแบบ 
คร้ังล่าสุด 
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   3.  เม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบ 
ต่อการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
   4.  เม่ือทรัสตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรัสตร้์องขอ 
 (ง)  มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุกหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่า 
เตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด 
  (จ)  ในกรณีกองทรัสตมี์การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยทางออ้ม การประเมิน
มูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าท่ีกระท าในชั้นของกองทรัสต ์ใหค้  านึงถึงภาระภาษีของ
บริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสต์
ลงทุนโดยทางออ้มดว้ย 
 (2)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีกองทรัสตล์งทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
 (ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
ทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล  
 ในกรณีกองทรัสตท่ี์แปลงมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งมีขอ้ก าหนด 
เพิ่มเติมท่ีมีสาระส าคญัวา่ การประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทรัสต ์
จะกระท าอยา่งต่อเน่ืองกบัรอบการประเมินมูลค่าและการสอบทานการประเมินมูลค่าของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยน์ั้น” 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดมีรายการและขอ้ความท่ี 
ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหท้รัสตีด าเนินการใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม 
สัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ีภายในโอกาสแรก 
ท่ีกระท าได ้

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป  

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


