ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 18/2558
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 4)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 และมาตรา 69(11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นบทนิยามคาว่า “ผูบ้ ริ หาร” ระหว่างบทนิยามคาว่า
“ตลาดหลักทรัพย์” และคาว่า “การส่งเสริ มการขาย” ในข้อ 2 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
“
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 23/1 ในส่วนที่ 2 การเสนอขายและการจัดสรร
หน่วยทรัสต์ ของหมวด 4 เงื่อนไขการอนุญาต ในภาค 1 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 23/1 ในส่วนนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย” และ
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ โดยให้พิจารณาจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นสาคัญ”
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ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (1) ของวรรคหนึ่งในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“(1) ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการเสนอขายหุ้น
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุน้ และ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน โดยอนุโลม เว้นแต่ขอ้ กาหนดในส่วนนี้
จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สานักงานอาจ
กาหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับกองทรัสต์ก็ได้”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (5) ในวรรคหนึ่งของข้อ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนนี้ และ
ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (6) ในวรรคหนึ่งของข้อ 25 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ข) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตั้งทรัสต์
ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว และทาให้การถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรื อ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกับจานวนหน่วยที่ถืออยูเ่ ดิม (ถ้ามี) ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในส่ วนนี้ โดยให้ยกเลิกการเสนอการขายเฉพาะส่วนที่เกินกว่าอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนด”
ข้อ 6 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 28 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่
20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557
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“ข้อ 28 ภายใต้บงั คับข้อ 27 และข้อ 29 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ใหญ่
หรื อบริ ษทั ย่อยของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแบ่งแยก
หน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวออกจากหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
ไว้อย่างชัดเจน และเปิ ดเผยประเภทบุคคลดังกล่าวรวมถึงจานวนที่จะจัดสรรไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสื อชี้ชวน”
ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 31 และข้อ 32 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 31 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตว่าบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุนต่างด้าวถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจากัดสิ ทธิเกี่ยวกับการออกเสี ยง
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งจัดทาขึ้นตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(2) รายงานต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตรู ้หรื อควรรู ้
ถึงเหตุดงั กล่าว
ข้อ 32 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การถือหน่วยทรัสต์
ของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว เป็ นไป
ตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ การดาเนินการที่จาเป็ นให้หมายความรวมถึง
การจัดให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยทรัสต์ หรื อการแต่งตั้งนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ที่มีระบบงานดังกล่าว”
ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของแบบ 69-REIT
ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความ
ตามส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ท้ายประกาศนี้แทน
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ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ของแบบ 69-REIT
(Conversion) ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2556 เรื่ อง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
และให้ใช้ความตามส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ท้ายประกาศนี้แทน
ข้อ 10 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558
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