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ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน/จ. 10/2564 

เร่ือง  การผ่อนผนัการด าเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย ์ในปี พ.ศ. 2564  เน่ืองจากสถานการณ์ 

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด 19) 

____________________ 

โดยท่ีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ยงัไม่คล่ีคลาย
และยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1)  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 

  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทุนรวม 

โครงสร้างพื้นฐาน 

  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้น
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่มิใหห้มายความรวมถึงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ 

  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพ์ิเศษ”  หมายความวา่   กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 

  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 

  (2)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 

  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้น 
ตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
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“สถานการณ์โควิด 19”  หมายความวา่   สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด 19)   
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“ประกาศจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

“ประกาศจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

“ประกาศออกและเสนอขายหน่วยทรัสต”์  หมายความวา่   ประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

ขอ้ 2   ในการประชุมสามญัประจ าปีท่ีจดัขึ้นในปี พ.ศ. 2564  ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมใดเป็นการประชุมเพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเท่านั้น โดยไม่มีการขอมติ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุน  บริษทัจดัการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการอ่ืนแทนการจดัประชุมสามญัประจ าปี 
เพื่อรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม 
ในอนาคต 
  (2)  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีงบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
  (3)  การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 
  ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้ช่องทางการส่ือสารเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ 
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมจากบริษทัจดัการได ้และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการสอบถามขอ้มลูใด ๆ 
ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าสรุปประเด็นส าคญัในลกัษณะค าถามและค าตอบเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน 
ทราบดว้ย  
  ในการจดัการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง  ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศจดัการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 
  ใหบ้ริษทัจดัการเผยแพร่ขอ้มูลตามวรรคหน่ึงและวรรคสองผา่นระบบสารสนเทศ 
ของตลาดหลกัทรัพย ์
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ขอ้ 3   การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการส่งหนงัสือขอมติในปี พ.ศ. 2564   
บริษทัจดัการอาจส่งหนงัสือขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัปิดรับ
หนงัสือตอบกลบัจากผูถื้อหน่วยลงทุน แทนการส่งหนงัสือขอมติตามระยะเวลาท่ีก าหนดในประกาศ
จดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือประกาศจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณีได ้

ขอ้ 4   การกูย้มืเงินของกองทรัสตท่ี์ไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19  
ใหส้ามารถกูย้มืเงินไดเ้พิ่มเติมจากการกูย้มืเงินตามท่ีก าหนดในประกาศออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการกูย้มืเงินระยะสั้นท่ีมีการท าสัญญากูย้มืเงินภายในปี พ.ศ. 2564   
โดยมีก าหนดเวลาช าระหน้ีเงินกูไ้ม่เกิน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท าสัญญากูย้มืเงิน 

(2)  เป็นการกูย้มืเงินเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสริมสภาพคล่องของกองทรัสต์ 
และตอ้งมิใช่เพื่อการลดเงินทุนช าระแลว้ของกองทรัสตห์รือการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (3)  จ านวนเงินท่ีกูย้มืดงักล่าวตอ้งไม่เกินค่าใชจ่้ายหรือภาระผกูพนัอ่ืนของกองทรัสต์
ตามงบการเงินปีล่าสุด หรือภาระผูกพนัท่ีกองทรัสตต์อ้งปฏิบติัตามสัญญาหรือตามขอ้มูลท่ีไดมี้การเปิดเผย
แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์วแ้ลว้ก่อนวนัท าสัญญากูย้มืเงิน เช่น ขอ้มูลท่ีเปิดเผยไวใ้นหนงัสือช้ีชวนหรือ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี เป็นตน้ 
 (4)  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตีของกองทรัสต์ 

ขอ้ 5   การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนในส่วนท่ีตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จในปี  
พ.ศ. 2564  หากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการไดเ้น่ืองจากไดรั้บ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19  ให้บริษทัจดัการขอผอ่นผนัการประเมินมูลค่าหรือการสอบทาน
การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานต่อส านกังานตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัส่งหนงัสือขอผ่อนผนัดงักล่าวท่ีมีขอ้มูลตามวรรคสองต่อส านกังาน   
ทั้งน้ี ก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นประกาศจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์หรือ 
ประกาศจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แลว้แต่กรณี 

(2)  เปิดเผยขอ้มูลตามวรรคสองผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพย ์
ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
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หนงัสือขอผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง (1) ตอ้งแสดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดังต่อไปน้ี 

(1)  เหตุผลและความจ าเป็นในการขอผ่อนผนัซ่ึงแสดงถึงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

       (ก)  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกบัรายไดข้องกองทุนรวมอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ 
โควิด 19  

       (ข)  อุปสรรคหรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงานหรือการเขา้ถึงขอ้มูลซ่ึงมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จนเป็นผล
ใหผู้ป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไม่สามารถประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า
อสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานได ้ 

(2)  ขอ้มูลอ่ืนท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น หนงัสือแจง้เหตุผลการไม่สามารถประเมินมูลค่า 
หรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากผูป้ระเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม เป็นตน้ 

ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2564   
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 ประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


