-ร่ างประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 85/2558
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 7)
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (ง) ใน (7) ของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“(ง) ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตประสงค์จะระดมทุนครั้งแรกจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และการกูย้ มื ผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering) ต้องแสดง
ได้วา่ ผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ ยอมผูกพันที่จะซื้อ
หน่วยทรัสต์เป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 24/1(2)”
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 24/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
“ข้อ 24/1 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก หากผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และการกูย้ มื ผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อ
ให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผลู ้ งทุนรายอื่น
(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายให้แก่บุคคลตาม (1) ต้องมีมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งร้อยล้านบาท หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ท้ งั หมดที่บุคคลดังกล่าวประสงค์
จะซื้อ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
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(3) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องก่อตั้งกองทรัสต์โดยการโอนเงินทั้งหมดที่ได้จากการจาหน่าย
หน่วยทรัสต์ตาม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 35 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือและหุน้ กูแ้ ก่ผลู ้ งทุน”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 35 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการให้ผจู ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์โอนเงินที่ได้รับ
จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตีตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการระดมทุนครั้งแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่มิใช่กรณี
ตาม (2) ให้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(2) ในกรณีที่เป็ นการระดมทุนครั้งแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกูย้ มื
ผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน
(ก) ให้โอนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดในข้อ 24/1(2) ให้แก่ทรัสตี
เพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็ จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือและหุน้ กูท้ ี่ออกใหม่แก่
ผูล้ งทุน
(ข) ให้โอนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือให้แก่ทรัสตี
ภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนดังกล่าว
(3) ในกรณี อื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ทรัสตีเพื่อเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยืน่ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหนึ่งต่อ
สานักงานพร้อมกับการยื่นรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) (ก) หรื อ (ข)
หรื อ (3) แล้วแต่กรณี ”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 2.8 ของรายการที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์
ในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ของแบบ 69-REIT ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ที่ ทจ. 25/2557 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“2.8 ในกรณี ที่จะมีการกูย้ มื เงินด้วย ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
(1) วิธีการกูย้ มื เงิน เช่น การขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกหุ้นกู้ เป็ นต้น
โดยต้องสรุ ปสาระสาคัญของสัญญากูย้ มื เงิน หรื อข้อกาหนดว่าด้วยสิ ทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ละ
ผูถ้ ือหุน้ กู้ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลักประกันการกูย้ มื เงิน (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้ มื เงินต่อผูล้ งทุนด้วย
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ ให้ระบุจานวนเงิน
ที่จะกันสารองในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
(3) ในกรณีที่เป็ นการกูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันกับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่ วนของหุน้ กูท้ ี่จะจัดสรรให้แก่
ผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์แก่กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับ
บุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ ้นกูท้ ี่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในอสังหาริ มทรัพย์
แก่กองทรัสต์ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่ชดั เจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมทั้งเปิ ดเผยจานวน
และสัดส่ วนของหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกู้
ที่จะจัดสรรให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(4) ในกรณีที่เป็ นการกูย้ มื เงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อจาก
ทรัสตีหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตี ให้อธิบายความสัมพันธ์ และเหตุผลความจาเป็ นของการกูย้ มื
เงินจากบุคคลดังกล่าว รวมทั้งข้อกาหนดและเงื่อนไขของการกูย้ มื เงินดังกล่าวว่าเป็ นทางค้าปกติ
หรื อไม่อย่างไร”
ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น 2.9 ในรายการที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของ
กองทรัสต์ ของส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ในแบบ 69-REIT ท้ายประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2557 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2557

4
“2.9 ในกรณีเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์โดยมีวตั ถุประสงค์อื่นที่มิใช่การลงทุนใน
ทรัพย์สินชิ้นใหม่ เช่น เพื่อชาระคืนเงินกู้ (refinance) หรื อเพื่อซ่อมแซมปรับปรุ งสภาพอสังหาริ มทรัพย์
เป็ นต้น ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ลงทุนในปัจจุบนั เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบถึงการลงทุน
และการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์”
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายรพี สุจริ ตกุล)
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