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 19  พฤษภาคม  2564 

เรียน  ผูจ้ดัการ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมทุกบริษทั  

  ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ุกบริษทั 
  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย 
  ทรัสตีของกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ุกราย   
 นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน  
 ประธานกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ   

ท่ี จท-3.(ว)  2/2564  เร่ือง  น าส่งประกาศเก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์และทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และซักซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติั 
 

 ด้วยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศเก่ียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
(“กอง 1”) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(“REIT”) และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (“Infra Trust”) จ านวน 7 ฉบับ ซ่ึงมี 
ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2564  เป็นตน้ไป ดงัน้ี     
 (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.  37/2564 เ ร่ือง การจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 (2) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจัดตั้ งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี  2) ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2564 
 (3)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.  39/2564 เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 20) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564  

(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.  40/2564 เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี  8) ลงวันท่ี   
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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 (5)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี  สน.  25/2564 เ ร่ือง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 (6)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ี สร. 26/2564 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 14) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 (7)  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สร.27/2564 เร่ือง ข้อก าหนดเก่ียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 ส านักงาน ก.ล.ต. จึงขอน าส่งภาพถ่ายประกาศขา้งตน้มาเพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้ง 
สรุปสาระส าคัญของประกาศตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย และขอสรุปหลักเกณฑ์ของประกาศข้างต้น 
ซ่ึงเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกอง 1 กอง Infra REIT และ  Infra Trust ให้สอดคล้องกัน   
อน่ึง โดยท่ีประกาศกอง 1 กอง Infra REIT และ Infra Trust1 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศข้างต้น
ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล (กรณีกองทุน)/ประโยชน์ตอบแทน (กรณีกองทรัสต)์ 
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูถื้อหน่วยทรัสต ์(“ผูถื้อหน่วย”) โดยใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดแนวทาง 
การปฏิบติั  ดังนั้น อาศยัอ านาจตามข้อก าหนดท่ีกล่าวข้างต้น ส านักงาน ก.ล.ต. จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  ทั้งน้ี สรุปหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1. กำรตรวจตรำสภำพทรัพย์สินของกองทุน/กองทรัสต์ 
   กอง 1   
      ปรับปรุงก าหนดเวลาการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยโ์ดยให้บริษทัจดัการ 
(“บลจ.”) และผูดู้แลผลประโยชน์ตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งน้ี อาจใช้
วิธีการหรือกลไกอ่ืนใดท่ีน่าเช่ือถือตามท่ีผูดู้แลผลประโยชน์และ บลจ. ตกลงกนัได้ 
  

 
1  กอง 1:  ขอ้ 77 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี กน. 36/2562 เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 
      25 เมษายน พ.ศ. 2562 
   กอง Infra:  ขอ้ 100 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 38/2562 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและ   
     จดัการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
   REIT:  ขอ้ 21 ของประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 26/2555 เร่ือง ขอ้ก าหนด 
     เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
   Infra Trust:  ขอ้ 22 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558 เร่ือง ขอ้ก าหนด 
     เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
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   กอง Infra REIT และ Infra Trust 
  เพิ่มเติมให ้บลจ. และผูดู้แลผลประโยชน์ (กรณีกอง Infra)/ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
(“RM”) และทรัสตี (กรณี REIT และ Infra Trust) มีหน้าท่ีในการตรวจตราสภาพกิจการโครงสร้าง        
พื้นฐาน (“ทรัพยสิ์น Infra”) และอสังหาริมทรัพยต์ามแนวทางเดียวกบักอง 1 ดงัน้ี  
  (1)  ตรวจตราสภาพทรัพย์สิน  Infra/อสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน  
30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุน/กองทรัสตเ์ขา้ครอบครองและตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นนั้นในคร้ังต่อ ๆ ไป
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการหรือกลไกอ่ืนใดท่ีน่าเช่ือถือตามท่ีผูดู้แลผลประโยชน์และ 
บลจ./ทรัสตีและ RM ตกลงกนัได ้
   (2)  บนัทึกสภาพทรัพยสิ์น Infra/อสังหาริมทรัพยใ์ห้แลว้เสร็จภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัท่ีเร่ิมตรวจตรา  ทั้งน้ี บลจ./RM ตอ้งส่งส าเนาบนัทึกตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นให้ผูดู้แล
ผลประโยชน์/ทรัสตีภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าบนัทึกแลว้เสร็จ 
   (3)  หากผูดู้แลผลประโยชน์/ทรัสตีพบว่าทรัพย์สินช ารุดบกพร่องอย่างมี     
นยัส าคญั ตอ้งแจง้ให ้บลจ./RM ทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีพบเหตุดงักล่าว 
   (4)  หาก บลจ./RM ตรวจพบหรือไดรั้บแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์/ทรัสตีว่า
ทรัพยสิ์นช ารุดบกพร่องอย่างมีนัยส าคญั บลจ./RM ตอ้งด าเนินการให้มีการซ่อมแซมทรัพยสิ์นนั้น 
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ไดโ้ดยเร็ว 

2. กำรจัดหำผลประโยชน์จำกอสังหำริมทรัพย์ของกอง 1 และ REIT และสัดส่วน 
กำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ 
  กอง 1   
  (1)  ยกเลิกสัดส่วนรายไดป้ระจ าท่ีก าหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของรายได้
ทั้ งหมดของกอง 1 และปรับปรุงให้กอง 1 ต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีพร้อมจะน าไปจัดหา
ผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี2 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑ ์REIT 
  (2)  ยกเลิกเกณฑส์ัดส่วนรายไดร้้อยละ 80 ของรายไดท้ั้งหมดของกอง 1 ท่ีให้เช่า
พื้นท่ีโดยมีการให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ เป็นตน้ ท่ีก าหนดไวไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของรายไดท้ั้งหมด 
 (3) เพิ่มเติมเกณฑ์ค่าเช่า โดยกอง 1 ท่ีจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่บุคคล 
ท่ีจะน าอสังหาริมทรัพยน์ั้นไปประกอบธุรกิจท่ีกอง 1 ไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม 
หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้ ตอ้งมีขอ้ตกลงก าหนดค่าเช่าไวล้่วงหนา้เป็นจ านวนท่ีแน่นอน (ค่าเช่า

 
2 เกณฑ์เดิม: กอง 1 ตอ้งลงทุนในอสังหาริมทรัพยคิ์ดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
  ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี 
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คงท่ี) และอาจก าหนดค่าเช่าท่ีอา้งอิงกบัผลประกอบการของผูเ้ช่า (ค่าเช่าผนัแปร) เพิ่มเติมดว้ยก็ได ้ 
ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี  
       ในกรณีท่ีกอง 1 มีความจ าเป็นต้องประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชั่วคราว 
ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ให ้บลจ. ช้ีแจงสาเหตุในการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์พร้อมทั้ง
แจ้งแนวทางการด าเนินการในระหว่างการสรรหาผูเ้ช่ารายใหม่ และรายงานความคืบหน้าของ  
การด าเนินการดงักล่าวทุก 6 เดือนนับแต่วนัท่ีมีการประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวจนกว่าจะมี 
ผูเ้ช่ารายใหม่  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์
   REIT   
   (1)  ปรับปรุงสัดส่วนค่าเช่าคงท่ี3 โดยก าหนดเช่นเดียวกบักอง 1 ตามขอ้ 2(3)  
ทั้งน้ี ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(“แบบ filing”) 
และหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 
  (2)  ให้ REIT ต้องด ารงสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินหลักไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองท รัสต์ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่ 
รอบระยะเวลาบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายกุองทรัสต ์

3. กำรจ่ำยเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย 
3.1 เกณฑ ์  

              ปรับปรุงเกณฑ์กองทุน/กองทรัสต์เพื่อให้การจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์   
ตอบแทนสอดคล้องกับสถานะเงินสด  และเพิ่มเติมให้กอง 1 และ REIT สามารถหักส ารอง 
การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยจ์ากก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ สรุปเกณฑด์งัน้ี 
   (1)  บลจ./RM ต้องจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วย  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันับแต่ 
วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนนั้น  อน่ึง 
ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ใหห้มายถึงก าไรสุทธิท่ีหกัดว้ยรายการเงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี 
   (ก) การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์/ทรัพยสิ์น 
Infra ของกองทุน/กองทรัสต์ตามแผนท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(“โครงการ”) (กรณีกองทุน)/แบบ filing (กรณีกองทรัสต)์ และหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือท่ี บลจ./RM ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ 
        (ข) การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทุน/กองทรัสต์ตาม
นโยบายการกู้ยืมเงิน/วงเงินท่ีก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนในโครงการ (กรณีกองทุน) /แบบ filing (กรณี

 
3 เกณฑ์เดิม: ตอ้งมีขอ้ตกลงท่ีให้ก าหนดค่าเช่าคงท่ี และหากจะมีค่าเช่าผนัแปร ค่าเช่าผนัแปรตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงท่ี 
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กองทรัสต์) และหนังสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือท่ี บลจ./RM  
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้         
  (ค) การจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยชนิดท่ีให้            
สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 
  (2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน บลจ. /RM จะตอ้ง
พิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุน/กองทรัสต์ให้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทาง         
ท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด  
  (3)  ตอ้งไม่กูย้มืเงินเพื่อจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 
  (4)  ในกรณีท่ีกองทุน /กองทรัสต์ย ังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามจ่าย 
เงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน 
    ในกรณีท่ี บลจ./RM ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนตาม
เกณฑ์ขอ้ 3.1(1) ได ้ผูดู้แลผลประโยชน์และ บลจ./ทรัสตีและ RM ตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และเปิดเผยให้ผูถื้อหน่วยทราบในการ
ประชุมสามญัประจ าปี 

  3.2  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของ
กองทุน/กองทรัสต์ให้เหมาะสม และการช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นในกรณีท่ีไม่สามารถจ่าย 
เงินปันผลไดต้ามเกณฑ ์  
 (1)  เน่ืองจากการค านวณก าไรสุทธิของกองทุน/กองทรัสต์ตามมาตรฐาน
การบญัชี/แนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับกอง 1 REIT กอง Infra และ Infra Trust ไม่ไดใ้ชเ้กณฑเ์งินสด 
และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงมาตรการบญัชี/แนวปฏิบติัทางบญัชีก็อาจท าให้ตวัเลขในงบก าไรขาดทุน
เปล่ียนแปลงไปดว้ย เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ท่ีบงัคบัใช้
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  ดงันั้น ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทน หากมีรายการ
ทางบัญชีท่ีไม่สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุน /กองทรัสต์ บลจ./ RM จึงต้องพิจารณาถึง 
ความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุน/กองทรัสตใ์ห้เหมาะสม โดยสามารถน ารายการดงักล่าว
มาปรับปรุงก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้นอกเหนือจากการหกัเงินส ารองตามขอ้ 3.1(1) (ก) (ข) และ (ค) ได ้
โดยมีตวัอยา่งรายการท่ีปรับปรุง เช่น 
     1.  ก าไรท่ีย ังไม่ เกิดขึ้ น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือ 
สอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย/์กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
      2.  ผลต่างของรายไดค้่าเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและรายไดค้่าเช่า  
ท่ีไดรั้บจริงตามสัญญาเช่า 
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     3.  ผลต่างของค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมจ่ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน  
และค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมจ่ายท่ีได้จ่ายจริงตามสัญญา เช่น ดอกเบ้ียจ่ายการกู้ยืมเงิน เป็นต้น 
     4.  รายการอ่ืน ๆ ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสถานะเงินสด เช่น  
                                    กรณีท่ีกองทุน/กองทรัสต์มีการเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยท า           
สัญญาเช่าท่ีก าหนดให้ทยอยจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญา ซ่ึงในการบนัทึกบญัชีจะบนัทึกรายการดงัน้ี 
(ก) บนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (Right-of-use asset: ROU) และหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ข) บนัทึก   
การช าระหน้ีสินและดอกเบ้ียจ่ายในแต่ละงวดเม่ือมีการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่า โดยดอกเบ้ียจ่าย 
จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (ค) การปรับปรุงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ ROU  
โดยการปรับปรุงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ดังนั้น 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสด จึงปรับปรุงก าไรสุทธิดว้ยรายการดงัน้ี  
  ก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ ROU  
  ดอกเบ้ียจ่าย 
  ค่าเช่าจ่ายจริงตามสัญญาเช่า 
     (2)  หาก บลจ./ RM ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนให้แก่         
ผูถื้อหน่วยตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.1(1) ได ้ให้ผูดู้แลผลประโยชน์และ บลจ. (กรณีกองทุน)/ทรัสตี
และ RM (กรณีกองทรัสต)์ ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งแสดงขอ้มูลท่ีท าให้
ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนได้ตามเกณฑ์  ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ี 
มีการประกาศการจ่ายเงินปันผล/ประโยชน์ตอบแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต.  
จดัไว ้โดยในระหว่างท่ีระบบอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จ ให้ช้ีแจงเป็นหนงัสือถึงส านกังาน 
ก.ล.ต. และเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทราบในการประชุมสามญัประจ าปีของกองทุน/กองทรัสต ์

 4. ระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยทรัสต์ของ REIT และ Infra Trust 
  ปรับปรุงให้ผูไ้ด้รับอนุญาตยื่นขอขยายระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์         
ออกไปได้อีก 6 เดือน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและสอดคลอ้งกับเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของบริษทั 
จดทะเบียนท่ียืน่ขอขยายระยะเวลาไดอี้ก 6 เดือน รวมเป็น 12 เดือน โดยใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัดงัน้ี 
  -  ยื่นขอขยายระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ไม่นอ้ยกวา่ 
30 วนัก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยตอ้งแจง้เหตุผลและขอ้มูลในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นยัส าคญั (ถา้มี) มาพร้อมดว้ย   
 -  ในกรณีท่ีรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นมีอายเุกิน 1 ปี ในวนัท่ีกองทรัสต ์
เสนอขายหน่วยทรัสต ์หรือในกรณีท่ีมีปัจจยัท่ีอาจท าให้มูลค่าการประเมินทรัพยสิ์นเปล่ียนแปลงไป  
อยา่งมีนยัส าคญั ตอ้งจดัใหมี้การปรับปรุงรายงานการประเมินใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อนการเสนอขาย 
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  -  หากผู ้ได้รับอนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามเกณฑ์                      
ท่ีก าหนด หา้มเสนอขายหน่วยทรัสตจ์นกวา่จะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามเกณฑ์ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 (นายทรงยศ  บรรจงมณี) 
 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์3 
      เลขาธิการแทน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน จ านวน 4 ฉบบั 
2. ภาพถ่ายประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

จ านวน 3 ฉบบั 
3. สรุปสาระส าคญัของประกาศเก่ียวกับกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีมีการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน 

ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์3 
โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6494 
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