ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 35/2559
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 10)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน” ในข้อ 2 แห่ง
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 2 ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “การแปลงสภาพ” และคาว่า “ประกาศว่าด้วย
การแปลงสภาพ” ระหว่างคาว่า “ตลาดหลักทรัพย์” และคาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ในข้อ 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 6/2559 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559
“
“การแปลงสภาพ” หมายความว่า การแปลงกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ให้เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
“ประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ให้เป็ นทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

2
“(5) ผ่านการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิ
และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน เป็ นเวลาไม่เกินกว่าหกเดือน
ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาต โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย ที่ผขู ้ ออนุญาตและ
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาต (ถ้ามี) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมและสามารถประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอ และมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(ข) ในกรณีที่อสังหาริ มทรัพย์ที่จะลงทุนอยูใ่ นต่างประเทศ ผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สินอาจเป็ นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อของบุคคลซึ่งทางการหรื อหน่วยงานกากับดูแลของประเทศ
อันเป็ นที่ต้ งั ของอสังหาริ มทรัพย์กาหนดให้สามารถทาหน้าที่ประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ ได้
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่ปรากฏบัญชีรายชื่อดังกล่าว ผูท้ ี่ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเข้าลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งมีผลงาน
เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลายในประเทศอันเป็ นที่ต้ งั ของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
2. เป็ นบุคคลที่มีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบงานในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่เป็ นสากล
3. เป็ นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีเครื อข่ายกว้างขวางในระดับสากล
(international firm)”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 แห่ งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 6/2559 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 13 การลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์โดยทางอ้อมตามข้อ 12/1
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อม ทั้งในชั้น
ของกองทรัสต์และในชั้นของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(ก) การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 12(5) โดยให้คานึงภาระภาษีของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมด้วย
(ข) การประเมินมูลค่าในชั้นของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 12/1
วรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12(5)
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(2) มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นที่บริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ได้ลงทุนไว้
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนโดยอนุโลม
(ข) ในกรณีที่หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
สมาคมบริ ษทั จัดการลงทุน ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จดั ตั้งและจดทะเบียนกับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อทาการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรื อสัญญาที่ถือเป็ นการลงทุน
โดยทางอ้อมตามข้อ 12/1 วรรคสอง ต้องมีการประเมินมูลค่าตราสารหรื อสัญญาดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ใน (2) ด้วย
(4) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ มีมาตรการหรื อกลไกที่จะทาให้ทรัสตีและผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุมให้บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินการให้เป็ นไปในทานองเดียวกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง เว้นแต่ในกรณี
ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกูย้ มื เงินตามข้อ 14 จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสต์ก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวรรคหนึ่ง (4) ให้สานักงานมีอานาจ
ประกาศกาหนดมาตรการหรื อกลไกที่ผขู ้ ออนุญาตต้องจัดให้มีข้ นึ ได้”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 25/2557 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีการจัดการกองทรัสต์อื่นอยูด่ ว้ ย ทรัพย์สินหลัก
ของกองทรัสต์ที่ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ ต้องไม่เป็ นประเภทเดียวกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์อื่น เว้นแต่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) กองทรัสต์ที่ขออนุญาตเป็ นกองทรัสต์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพ
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ขออนุญาต เป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริ หารจัดการกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ตาม (ก)”
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ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 50 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 51/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 50 การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพ
และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) ให้นาหลักเกณฑ์การอนุญาตตามหมวด 2 และอานาจสานักงานเกี่ยวกับ
การอนุญาตตามหมวด 3 ในภาค 1 ของประกาศนี้มาใช้บงั คับ แต่ไม่รวมถึงหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) หลักเกณฑ์การชาระค่าหน่วยทรัสต์ดว้ ยเงินสดหรื อเทียบเท่าตามข้อ 10(1) (ฉ)
โดยในการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ ให้รับชาระ
ค่าหน่วยทรัสต์ดว้ ยทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมดังกล่าวตามประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพได้
(ข) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าตามข้อ 12(5) ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพ และอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
ผ่านการประเมินมูลค่าโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพแล้ว
(2) ให้นาเงื่อนไขการอนุญาตตามหมวด 4 ในภาค 1 ของประกาศนี้มาใช้บงั คับ
โดยในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในข้อ 25(5) (ก) และ (ค) และข้อ 25(6) (ข) ให้พิจารณาเสมือนว่า
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็ นผูจ้ องซื้อหน่วยทรัสต์หรื อ
ได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์ แล้วแต่กรณี แต่ท้ งั นี้ มิให้นาเงื่อนไขการอนุญาตดังนี้มาใช้บงั คับ
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพ
(ก) เงื่อนไขการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามข้อ 25(1) (2) (3) (4)
(4/1) และ (4/2) ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่เป็ นการเสนอขายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การแปลงสภาพ
(ข) เงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี
ตามข้อ 25(5) (ง) และ ข้อ 35 ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการแปลงสภาพ
(ค) เงื่อนไขเกี่ยวกับการดาเนินการจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ตามข้อ 37 โดยให้
ดาเนินการตามประกาศว่าด้วยการแปลงสภาพ
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(3) ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในการแปลงสภาพ (ไม่วา่ จะมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ใหม่หรื อไม่) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตาม
แบบ 69-REIT (Conversion) ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งร่ างหนังสื อชี้ชวน โดยให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนที่กาหนดในภาค 2 ของประกาศนี้มาใช้บงั คับ
เว้นแต่หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ มิให้นามาใช้บงั คับในกรณี ที่การแปลงสภาพนั้นเป็ นการแปลงกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์หนึ่งกองเป็ นกองทรัสต์หนึ่งกอง และไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์อื่นเพิ่มเติมจากอสังหาริ มทรัพย์ที่รับโอนมาจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
(ก) การมีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามข้อ 42
(ข) ระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ตามข้อ 49 วรรคหนึ่ง (4) ทั้งนี้ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้น
วันที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหรื อข้อมูลอื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกแบบ 69-REIT (Conversion) ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้แบบ 69-REIT (Conversion)
ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริ ตกุล)
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