
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 35/2559 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

(ฉบบัท่ี 10) 
____________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ใหย้กเลิกบทนิยามค าวา่ “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน” ในขอ้ 2 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 

 ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มบทนิยามค าวา่ “การแปลงสภาพ” และค าวา่ “ประกาศวา่ดว้ย 
การแปลงสภาพ” ระหวา่งค าวา่ “ตลาดหลกัทรัพย”์ และค าวา่ “ผูบ้ริหาร” ในขอ้ 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 ““การแปลงสภาพ”  หมายความวา่   การแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์
ใหเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์  

 “ประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ”  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใ์หเ้ป็นทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์” 

 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (5) ของขอ้ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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 “(5)  ผา่นการประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ 
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เป็นเวลาไม่เกินกวา่หกเดือน 
ก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาต โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยสองราย ท่ีผูข้ออนุญาตและ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาต (ถา้มี) พิจารณาวา่มีความเหมาะสมและสามารถประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ และมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
  (ข)  ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนอยูใ่นต่างประเทศ  ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นอาจเป็นบุคคลท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือของบุคคลซ่ึงทางการหรือหน่วยงานก ากบัดูแลของประเทศ
อนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยก์ าหนดใหส้ามารถท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยน์ั้น ๆ ได ้ 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่ปรากฏบญัชีรายช่ือดงักล่าว ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเขา้ลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  1.  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในประเทศอนัเป็นท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  2.  เป็นบุคคลท่ีมีมาตรฐานการปฏิบติังานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีเป็นสากล 
  3.  เป็นผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีเครือข่ายกวา้งขวางในระดบัสากล 
(international firm)” 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความในขอ้ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 6/2559  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 13   การลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มตามขอ้ 12/1  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม ทั้งในชั้น 
ของกองทรัสตแ์ละในชั้นของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  (ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 
ขอ้ 12(5) โดยใหค้  านึงภาระภาษีของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบ 
ต่อราคาอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้มดว้ย 
  (ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ตามขอ้ 12/1 
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12(5) 
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 (2)  มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ไดล้งทุนไว ้
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
  (ข)  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 
  สมาคมบริษทัจดัการลงทุน ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ือง 
กบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
 (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาท่ีถือเป็นการลงทุน 
โดยทางออ้มตามขอ้ 12/1 วรรคสอง ตอ้งมีการประเมินมูลค่าตราสารหรือสัญญาดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑใ์น (2) ดว้ย 
 (4)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่มีมาตรการหรือกลไกท่ีจะท าใหท้รัสตีและผูจ้ดัการ
กองทรัสตส์ามารถดูแลและควบคุมใหบ้ริษทัดงักล่าวด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกบั
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง  เวน้แต่ในกรณี 
ของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 14 จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได ้
 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึง (4) ใหส้ านกังานมีอ านาจ
ประกาศก าหนดมาตรการหรือกลไกท่ีผูข้ออนุญาตตอ้งจดัใหมี้ขึ้นได”้ 

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 25/2557  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน  
 “(2)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์การจดัการกองทรัสตอ่ื์นอยูด่ว้ย ทรัพยสิ์นหลกั
ของกองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ตอ้งไม่เป็นประเภทเดียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสตอ่ื์น  เวน้แต่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัน้ี 
  (ก)  กองทรัสตท่ี์ขออนุญาตเป็นกองทรัสตท่ี์แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยต์ามประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ    
  (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ขออนุญาต เป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมซ่ึงบริหารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ตาม (ก)” 
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 ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 50 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 51/2556  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 50   การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์ป็นกองทรัสต ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ 
และหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ใหน้ าหลกัเกณฑก์ารอนุญาตตามหมวด 2 และอ านาจส านกังานเก่ียวกบั 
การอนุญาตตามหมวด 3 ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั  แต่ไม่รวมถึงหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (ก)  หลกัเกณฑก์ารช าระค่าหน่วยทรัสตด์ว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าตามขอ้ 10(1) (ฉ) 
โดยในการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ ใหรั้บช าระ 
ค่าหน่วยทรัสตด์ว้ยทรัพยสิ์นและภาระของกองทุนรวมดงักล่าวตามประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพได้ 
    (ข)  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประเมินมูลค่าตามขอ้ 12(5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็น
อสังหาริมทรัพยท่ี์รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพ และอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
ผา่นการประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพแลว้ 
 (2)  ใหน้ าเง่ือนไขการอนุญาตตามหมวด 4 ในภาค 1 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั  
โดยในการปฏิบติัตามเง่ือนไขในขอ้ 25(5) (ก) และ (ค) และขอ้ 25(6) (ข) ใหพ้ิจารณาเสมือนวา่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์แปลงสภาพเป็นผูจ้องซ้ือหน่วยทรัสตห์รือ 
ไดรั้บจดัสรรหน่วยทรัสต ์แลว้แต่กรณี  แต่ทั้งน้ี มิใหน้ าเง่ือนไขการอนุญาตดงัน้ีมาใชบ้งัคบั  
โดยใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ 
  (ก)  เง่ือนไขการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 25(1) (2) (3) (4) 
(4/1) และ (4/2)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายใหแ้ก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ 
การแปลงสภาพ 
  (ข)  เง่ือนไขเก่ียวกบัการโอนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตี
ตามขอ้ 25(5) (ง) และ ขอ้ 35  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการแปลงสภาพ 
  (ค)  เง่ือนไขเก่ียวกบัการด าเนินการจดทะเบียนหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 37 โดยให้
ด าเนินการตามประกาศวา่ดว้ยการแปลงสภาพ 
 



5 

 (3)  ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในการแปลงสภาพ (ไม่วา่จะมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์หม่หรือไม่) ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตาม 
แบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศน้ี พร้อมทั้งร่างหนงัสือช้ีชวน โดยใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนท่ีก าหนดในภาค 2 ของประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั   
เวน้แต่หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีการแปลงสภาพนั้นเป็นการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยห์น่ึงกองเป็นกองทรัสตห์น่ึงกอง และไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยอ่ื์นเพิ่มเติมจากอสังหาริมทรัพยท่ี์รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์  
  (ก)  การมีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งของ 
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตามขอ้ 42  
  (ข)  ระยะเวลาการมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
ตามขอ้ 49 วรรคหน่ึง (4)  ทั้งน้ี ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้
วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบั 
การเสนอขายหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้” 

 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกแบบ 69-REIT (Conversion) ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนท่ี ทจ. 49/2555  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 18/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชแ้บบ 69-REIT (Conversion) 
ทา้ยประกาศน้ีแทน 

 ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 
 
 
    (นายรพี  สุจริตกุล) 
    เลขาธิการ 
    ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
    ประธานกรรมการ 
    คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
  


