ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 53/2558
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 6)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) ทรัพย์สินหลักที่จะลงทุน
(ก) ต้องเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 โดยอาจเป็ น
การลงทุนโดยทางตรงหรื อเป็ นการลงทุนโดยทางอ้อมตามข้อ 13 ก็ได้
(ข) ต้องระบุได้อย่างแน่นอนในขณะที่ยื่นคาขอ และแสดงได้ว่าพร้อมจะ
ได้มาซึ่ งทรัพย์สินหลักดังกล่าวภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่จดั ตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็ จในกรณี ที่เป็ น การ
เสนอขายครั้งแรกและยังไม่ได้จดั ตั้งกองทรัสต์ หรื อนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ภายหลังจัดตั้งกองทรัสต์
(ค) ต้องไม่เป็ นของบุคคลที่มีลกั ษณะตามข้อ 13/1 เว้นแต่ในกรณี ที่
ผูข้ ออนุญาตสามารถแสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ บุคคลดังกล่าวได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน
ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดาเนินงานที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะตามข้อ 13/1
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว มิให้นาความในข้อ 13/1 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับ
บุคคลนั้นอีก”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 13/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

“ข้อ 13/1 กองทรัสต์ตอ้ งไม่เข้าทาสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินหลักกับบุคคลที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ หากบุคคลนั้นเองหรื อบุคคลอื่ นที่บุคคลดังกล่าวควบคุมได้ จะมี ส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ที่มีหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณาการมีลกั ษณะตามที่กาหนดใน (1) (ก) เท่านั้น
(1) ภายในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เนื่ องจาก
มีเหตุที่มีนัยสาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจ
มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งซึ่ งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่นหรื อ
ได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนื อจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์
ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เนื่ องจากมีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
ต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง
หรื อสร้างข้อมูลที่อาจไม่มีอยู่จริ งในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยในเหตุตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลาสิ บปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
บุคคลดังกล่าวเคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุ
เนื่องจากการดาเนินการที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดาเนินคดี ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อ
ทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย

ต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคลที่มี
ลักษณะดังกล่าวนั้น”
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ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ

ค
ณ
ะ
ก
ร
ร
ม
ก
า
ร
กา
ำา
กั
ำั
บ
ต
ล
า

