
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที่ สร. 20/2564 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัที่ 13) 
_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 วรรคหน่ึง (1) และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัิ 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าว่า “ทรัสตอ่ื์น” และ “ลงทุนในทรัสตอ่ื์น” 
ระหว่างบทนิยามค าว่า “หน่วยทรัสต”์ และค าว่า “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ในขอ้ 1 แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนด 
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
  ““ทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายไทยซ่ึงมิใช่
หน่วยทรัสตต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์หรือทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนโดยชอบตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ลงทุนในทรัสตอ่ื์น”  หมายความว่า   ลงทุนในทรัสตอ่ื์นไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เพื่อให้
มีสิทธิในฐานะผูร้ับประโยชน์ของทรัสตอ่ื์นนั้น” 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 10 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ  
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเตมิโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที ่สร. 16/2562  
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  ในกรณีที่จะมีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านบริษทัอ่ืนหรือ 
ผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์  
ตอ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดงัน้ี 
 
 



2 
 

(ก)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัลกัษณะของบริษทัหรือทรัสตอ่ื์นที่กองทรัสตส์ามารถ
ลงทุนโดยทางออ้มได ้และกลไกการก ากบัดูแลที่จะท าให้ผูจ้ดัการกองทรัสตส์ามารถดูแลและควบคุม
ให้บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น รวมถึงทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสต ์
โดยทางออ้มดงักล่าว ด าเนินการให้เป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสต์
ที่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยตรง  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์

(ข)  ขอ้ก าหนดที่แสดงว่าการลงทุนโดยทางออ้มนั้นตอ้งผ่านกระบวนการอนุมตัิ
ตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออก
และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 

(ค)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น  
รวมถึงทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของกองทรัสตโ์ดยทางออ้มดงักล่าว ตาม (ก) ไม่ว่าในรูปแบบใด 
สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งระบุวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น 
หรือทรัสตอ่ื์นดงักล่าวไวอ้ย่างชดัเจน และก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการให้กูย้ืมเงินตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย”์ 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 12/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 17/1   ในกรณีที่กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านบริษทั 
ที่กองทรัสตถื์อหุ้น หรือผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกั
ของกองทรัสต ์ หากบริษทั หรือผูล้งทุนในทรัสตอ่ื์น รวมถึงทรัสตอ่ื์นที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อการลงทุนของ
กองทรัสตโ์ดยทางออ้มดงักล่าว จะมีการกูย้ืมเงินไมว่่าดว้ยวิธีการใด  สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งระบุขอ้ก าหนด
เพิ่มเติมในรายการการกูย้ืมเงินของกองทรัสต ์และการก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์
ที่แสดงว่า การกูย้ืมเงินจะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัที่ก าหนดในขอ้ 17 โดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณีของ
สัดส่วนการกูย้ืมเงินตามขอ้ 17(2) จะก าหนดให้พิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก็์ได”้ 
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  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ  
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สร. 33/2559  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 6) ลงวนัที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(2)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้มผ่านการถือหุ้น
ในบริษทัหรือผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัตามขอ้ 18/2” 

  ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความในขอ้ 18/2 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ สร. 26/2555  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ  
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   
ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่  
สร. 16/2562  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 10) ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 18/2   การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทรัสตล์งทุนโดยทางออ้ม 
ผ่านการถือหุ้นในบริษทัหรือผ่านการลงทุนในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์น
หลกัของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้งแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(1)  จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ทั้งในชั้นของกองทรัสต์
และในชั้นของบริษทัที่ออกหุ้นดงัน้ี 

(ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสต ์จะประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 18/1 โดยตอ้งค านึงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของกองทรัสต ์ภาระภาษีของบริษทัที่กองทรัสต ์
เป็นผูถื้อหุ้น และปัจจยัอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาอสังหาริมทรัพย ์

       ในกรณีที่การลงทุนโดยทางออ้มดงักล่าวมีการถือหุ้นในบริษทัเป็นทอด ๆ 
การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทรัสตต์อ้งค านึงถึงปัจจยัตามวรรคหน่ึงของบริษทัในทุกชั้นดว้ย 

(ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทัที่ถือกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง 
ในอสังหาริมทรัพย ์ให้ประเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18/1 โดยอนุโลม 
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(2)  จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนซ่ึงบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้น 
และบริษทัที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ (ถา้มี) ไดล้งทุนไว ้ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ใชมู้ลค่ายุติธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 

(ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
ของทรัพยสิ์นใด ให้ใชมู้ลค่าที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

(3)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในตราสารหน้ีหรือสัญญาที่ถือเป็นการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพยโ์ดยทางออ้ม จะจดัให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามหลกัเกณฑใ์น (2) 

(4)  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัโดยทางออ้มผ่านการลงทุน 
ในทรัสตอ่ื์นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนในทรัพยสิ์นหลกัของกองทรัสต์ จะจดัให้มีการประเมิน
มูลค่าตามหลกัเกณฑใ์น (1) (2) และ (3) โดยอนุโลม” 

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


