ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 16/2562
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 10)
_________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 15 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สานักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 10 รายการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนในทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ต้องแสดงสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(ก) นโยบายลงทุนและประเภททรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะลงทุน รวมทั้ง
ข้อจากัดการลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งมีสาระสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ข) วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ของ
ทรัพย์สินหลัก ให้มีขอ้ กาหนดตามข้อ 11
(ค) วิธีการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักและอุปกรณ์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณี ของ
ทรัพย์สินหลัก ให้มีขอ้ กาหนดตามข้อ 12
(2) ในกรณีที่จะมีการลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยทางอ้อมผ่านบริ ษทั อื่นต้องมี
ข้อกาหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับลักษณะของบริ ษทั ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนโดยทางอ้อม
ผ่านบริ ษทั ดังกล่าวได้ และกลไกการกากับดูแลที่จะทาให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์สามารถดูแลและควบคุม
ให้บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินการให้เป็ นไปในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกองทรัสต์ที่มี
การลงทุนในทรัพย์สินหลักโดยตรง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
(ข) ข้อกาหนดที่แสดงว่าการลงทุนโดยทางอ้อมนั้นต้องผ่านกระบวนการอนุมตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ดว้ ย
(ค) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ตาม (ก) ไม่วา่ ในรู ปแบบใด
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้ งระบุวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และกาหนด
ขั้นตอนการดาเนินการในการให้กูย้ มื เงินตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(3) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินอื่นด้วย นอกเหนือจาก
การลงทุนในทรัพย์สินหลัก ต้องระบุนโยบายดังกล่าวและประเภททรัพย์สินที่จะลงทุนให้ชดั เจน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18/2 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 26/2555 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 33/2559 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 11 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18/2 การประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุนโดยทางอ้อมผ่าน
การถือหุน้ ในบริ ษทั (ถ้ามี) ต้องแสดงสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าว ทั้งในชั้นของกองทรัสต์และ
ในชั้นของบริ ษทั ที่ออกหุน้ ดังนี้
(ก) การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ จะประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 18/1 โดยต้องคานึงถึงสัดส่วนการถือหุน้ ของกองทรัสต์ ภาระภาษีของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริ มทรัพย์
ในกรณีที่การลงทุนโดยทางอ้อมดังกล่าวมีการถือหุ้นในบริ ษทั เป็ นทอด ๆ
การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต์ตอ้ งคานึงถึงปั จจัยตามวรรคหนึ่งของบริ ษทั ในทุกชั้นด้วย
(ข) การประเมินมูลค่าในชั้นของบริ ษทั ที่ถือกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครอง
ในอสังหาริ มทรัพย์ ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18/1 โดยอนุโลม
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(2) จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นซึ่งบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ้นและ
บริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ (ถ้ามี) ได้ลงทุนไว้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริ ษทั จัดการลงทุนโดยอนุโลม
(ข) ในกรณี หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในตราสารหนี้หรื อสัญญาที่ถือเป็ นการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์โดยทางอ้อม จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ใน (2)”
ข้อ 3 ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ใดมีรายการและข้อความที่ขดั
หรื อแย้งกับข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ทรัสตีดาเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่กระทาได้
ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

