REIT Buy-Back
วันที่ 29 มกราคม 2564 สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ออกหลักเกณฑ์การจัดตัง้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) รู ปแบบใหม่ ที่ใ ห้สิทธิ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ที่ขาย
ให้กับ REIT คืนได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
หรือตามราคาตลาดภายในระยะเวลาที่กาหนด
(REIT with buy back condition) โดยคาดว่า
กลุ่ม ธุ ร กิ จ โรงแรม หรือ อาคารสานัก งานให้ เ ช่ า
น่า จะเป็ น กลุ่ม ที่ ได้ป ระโยชน์ เพราะเป็ น กลุ่ม ที่
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่ อ งทางการเงิ น
เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา(โควิด-19) ซึ่ง REIT รู ปแบบดังกล่าวหรือ
อาจเรีย กว่า “REIT Buy-Back” นั้นถื อได้ว่า เป็ น
อี ก หนึ่ ง กลไกใหม่ ที่ เ ป็ นทางเลื อ กให้เ จ้ า ของ
อสังหาริมทรัพย์ไม่ตอ้ งขายขาดทรัพย์สนิ แต่ยงั คง
มีโอกาสซือ้ อสังหาริมทรัพย์นนั้ กลับคืนมา

ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 3/2564
เรือ่ ง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือ่ การลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 18)

REIT Buy-Back สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ฯ คืนให้กับ
เจ้าของเดิมได้ในรู ปแบบ ดังนี้

(1) กรณีเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กับบุคคลทั่วไป
กอง REIT จะกาหนดให้เจ้าของเดิม* มีภาระผูกพัน (obligation)
ในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์คืนภายในวันเวลาและราคาที่ตกลงไว้
ล่วงหน้าในสัญญา โดยเจ้าของเดิมต้องได้รบั การจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือ (“credit rating”) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ ก.ล.ต. ยอมรับ
(2) กรณีเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กับเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ** หรือผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น มี 2 กรณี คือ
• กอง REIT จะกาหนดให้เจ้าของเดิมมีภาระผูกพัน (obligation)
ในการซือ้ อสังหาริมทรัพย์คืนภายในวันเวลาและราคาที่ตกลงไว้
ล่วงหน้า โดยเจ้าของเดิมไม่จาเป็ นต้องมี credit rating หรือ
• กอง REIT จะกาหนดให้เจ้าของเดิมมีสิทธิ (option) ในการ
พิจารณาซือ้ อสังหาริมทรัพย์คืนภายในวันเวลาและราคาที่ตกลง
ไว้ลว่ งหน้าทานองเดียวกับการขายฝาก
ข้อกาหนดซือ้ คืนต้องทาในรู ปแบบของสัญญา โดยตกลงในเรื่อง
ดังนี ้
•
•
•
•

ชื่อเจ้าของเดิมที่มีสิทธิซือ้ คืน
ราคาเป็ นจานวนเงินที่แน่นอนที่จะซือ้ คืน
วันเวลาที่เจ้าของเดิมจะซือ้ คืน
เหตุแห่งการผิดนัดไขว้ (event of cross-default)

* เจ้าของเดิม หมายถึง เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ ขายอสังหาริมทรัพย์ให้กอง REIT
** ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ หรือ Ultra High Net Worth (“UHNW”) คือ นิตบิ คุ คลทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี ้
(ก) มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินล่าสุดทีผ่ ูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตัง้ แต่ 200 ล้านบาทขึน้ ไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตัง้ แต่ 40 ล้านบาทขึน้ ไป หรือในกรณีทนี่ บั รวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สนิ
ดังกล่าวตัง้ แต่ 80 ล้านบาทขึน้ ไป ทัง้ นี ้ ให้พจิ ารณาตามงบการเงินล่าสุดทีผ่ ูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว

1

ข้อกาหนดเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์ที่ REIT ลงทุน

• เป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่ีสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์
• มีภาระผูกพัน/ข้อตกลงที่ให้เจ้าของเดิมมีสิทธิซือ้ คืนได้
• ผ่านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยด้วยวิธีรายได้ (income approach) และวิธีตน้ ทุนทดแทน
(replacement cost approach)
• อาจกาหนดให้ REIT Buy-Back จัดหาผลประโยชน์จากส่วนต่าง (gain) ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีลงทุน
กับราคาขายอสังหาริมทรัพย์ได้
คุณสมบัตขิ องเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

• เป็ นนิตบิ คุ คล
• ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่องการถือครองอสังหาริมทรัพย์
ตามกฎหมาย
• กรณีมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้กบั ผูล้ งทุนราย
ใหญ่หรือผูล้ งทุนสถาบัน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ต้องจัดทางบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีท่ีอยูใ่ นบัญชีของ ก.ล.ต.
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การเสียภาษีของ REIT
ภาษี เงินได้นิติบคุ คล – ไม่เสีย เนื่องจากกอง REIT ไม่มีสถานะ
เป็ นนิติบคุ คลและไม่ถือเป็ นหน่วยภาษี
(ไม่ถกู หักภาษี ณ ที่จ่าย)
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% กรณีกอง REIT ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
หรือให้บริการ (กรณีให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รบั ยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ภาษี ธุรกิจเฉพาะ 3.3%

กรณีขายอสังหาริมทรัพย์

ค่าธรรมเนียมการโอน 2%
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