
 
 
 
 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
เลขท่ี อจค. 23/2560 

 
 

เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับหน้าที่ของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายหลังการเสนอขาย 

 
 (1)  ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายของกองทุนรวม 
         และทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(2) ร่างประกาศเกี่ยวกับการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (“RPT”) และการท ารายการ 
ท่ีมีนัยส าคัญ (“MT”) ของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 

จัดท าโดย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
 

เผยแพร่เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 20 กันยายน 2560         
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 
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บทน า 
 ตามที่ส านักงานมีแนวคิดที่จะน าแนวทางในการก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนภายหลัง 
การเสนอขายมาใช้กับกองทุนรวมและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐาน ทั้งในเร่ืองของการเปิดเผยข้อมูลและการท าธุรกรรมที่มีนัยส าคัญซึ่งได้แก่การได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สิน (“MT”) และการท ารายการเกี่ยวโยงกัน (“RPT”) โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการ 
เกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายของกองทุนรวมและกองทรัสต์ที่ลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปบนเว็บไซต์ 
ของส านักงานระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และหลักการเกี่ยวกับการท า 
รายการ RPT และการท ารายการ MT ของกองทุนรวมและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2559  

  ส านักงานขอเรียนว่า  
(1) เร่ืองหลักการเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขาย มีผู้อ่านเอกสาร

รับฟังความคิดเห็น 90 ราย และมีผู้ให้ความเห็น 1 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางที่ส านักงานเสนอ  ทั้งนี้ 
ส านักงานได้น าหลักการดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
จัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“คณะอนุกรรมการฯ”)  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 แล้ว   

(2) เร่ืองการท ารายการ RPT และการท ารายการ MT มีผู้อ่านเอกสารรับฟังความคิดเห็น  
80 ราย และมีผู้ให้ความเห็น 8 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับแนวทางที่ส านักงานเสนอเป็นส่วนมาก โดยมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมทั้งในเร่ืองนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง การวัดขนาดรายการ และการจัดประชุมผู้ถือหน่วย  ทั้งนี้ ส านักงาน
ได้น าหลักการดังกล่าว และข้อเสนอแนะของภาคเอกชนเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2559   

ส านักงานได้น าหลักการข้างต้นและความเห็นจากภาคเอกชนในแต่ละเร่ืองมายกร่างประกาศ 
โดยร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายมีรายละเอียดตามส่วนที่ 1 และร่างประกาศ
เกีย่วกับการท ารายการ RPT และการท ารายการ MT มีรายละเอียดตามส่วนที่ 2 แล้ว 

  ทั้งนี้ ส านักงานจะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศของทั้ง 2 เร่ืองดังกล่าวไปจนถึง 
วันที ่20 กันยายน 2560 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อส านักงาน 
ได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ email address ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้  ทั้งนี้ ส านักงานขอเสนอชื่อ 
เจ้าหน้าที่ส าหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้  
นายณฐภพ หลวงพิทักษ์ชุมพล   โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6230  email address: nathaphob@sec.or.th  
นางสาวธีรนุช ตันธนะสฤษดิ์     โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6558  email address: teeranuch@sec.or.th  
ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ – ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชั้น 24  
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ส่วนที่ 1 : ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีมา 
ในการร่างประกาศการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

(“กอง 1”) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (“Infra Trust”) พบว่า มีหลักเกณฑ์บางเร่ืองยังไม่สอดคล้องกับ 
บริษัทจดทะเบียน เช่น การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี การจัดท าข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการจัดท า 
งบการเงินรวม ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี เป็นต้น  นอกจากนี้ การก าหนดให้กอง 1  
กอง Infra  REIT และ Infra Trust  ต้องจัดประชุมสามัญประจ าปีเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียน  ในขณะที่ 
กอง 1 ยังไม่มีข้อก าหนดเร่ืองการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  ส่วนกอง Infra  REIT และ Infra Trust ก็ยังขาด 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วย1 ในบางเร่ือง เช่น การนัดประชุมใหม่เมื่อการประชุมครั้งแรก 
ไม่ครบองค์ประชุม  ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล และการประชุมผู้ถือหน่วยมีความชัดเจน และเป็นไป 
ตามแนวทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียน ส านักงานจึงเห็นควรเพิ่มเติมเร่ืองดังกล่าวด้วยดังนี้ 

 1. การจัดท างบการเงินของกองทุนรวมและทรัสต์ 
   - ห้ามบริษัทจัดการ (“บลจ.”) และผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่ 
มาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชี 
 - ในการจัดท างบการเงินรวม ต้องด าเนินการให้บริษัทย่อยจัดท าข้อมูลทางการเงินและ 
ข้อมูลอื่นให้แก่กองทุนรวมและทรัสต์ เพื่อให้กองทุนรวมและทรัสต์สามารถจัดท างบการเงินรวมให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการบัญชี 
  - ก าหนดให้กองทุนรวมและทรัสต์ส่งหนังสือรับรองงบการเงิน และบทสรุปประเภทรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีพร้อมกับการจัดส่งงบการเงินต่อส านักงานด้วย 
  - ให้ Infra Trust ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และมีการเสนอขายตราสารหนี้ 
ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปจัดท างบการเงินรายไตรมาสนอกเหนือจากงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีเช่นเดียวกับ 
กรณทีี่มีการเสนอขายหน่วยต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 

  2.  ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทุนรวมและทรัสต์ 
   - เพิ่มเติมข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของทรัสตี/ผู้ดูแลผลประโยชน์ และโครงสร้างการถือหุ้น 
ของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 

   - แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้ถือหน่วยโดยให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก 
พร้อมทั้งจ านวนหน่วยและสัดส่วนการถือหน่วยล่าสุด  ทั้งนี้ ให้นับการถือหน่วยของกลุ่มบุคคลเดียวกัน  
และผู้ถือหน่วยที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุม2 เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน และในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วย 

                                                        
1
 ผู้ถือหน่วย หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

2
 ผูมี้อ านาจควบคุมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยาม 
  ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
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ดังกล่าวยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหน่วยที่แท้จริง ให้ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วย 
ที่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหน่วยที่แท้จริงได้ 

 อนึ่ง ปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์กรณีเป็นการเสนอขาย 
เพื่อการเพิ่มทุน (“แบบ filing”) ของ REIT และ Infra Trust ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหน่วย และแบบ filing  
ของ REIT ที่แปลงสภาพมาจากกอง 1 เปิดเผยข้อมูลผู้ถือหน่วยโดยไม่ได้นับรวมการถือหน่วยของ 
กลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือหน่วยที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน จึงเห็นควร 
ก าหนดให้แบบ filing ดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลผู้ถือหน่วยเช่นเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีข้างต้น 

 3. การประชุมผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมและทรัสต์ 
 - เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยของกอง 1  กอง Infra REIT และ Infra Trust  
ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปให้เท่ากับบริษัทจดทะเบียน โดยข้อก าหนดปัจจุบันมีประเด็นที่เหมือน 
และแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียน สรุปได้ตามตารางดังนี้ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุม3 กอง 1  กอง Infra REIT  Infra Trust 
การด าเนินการประชุม และการเลื่อนประชุมกรณีที่ที่ประชุม 
พิจารณาวาระการประชุมไม่เสร็จ4 

                      

การนับองค์ประชุม5                       
การนัดประชุมใหม่เมื่อการประชุมครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุม5                       

  

                                                        
3
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

4
 มาตรา 105 :  ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องด าเนินการ 
ประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
   เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ 
 ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นอีกก็ได้ 
   ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ 
  ตามวรรคสอง และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการ 
  ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี ้
  ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย 
5
 มาตรา 100 : ผูถ้ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน 
  ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม 
 ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
มาตรา 103 : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็น 
องค์ประชุม 
     ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 
 ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100  
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 



- 4 - 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุม กอง 1  กอง Infra REIT  Infra Trust 
อ่ืน ๆ เช่น วิธีการเรียกประชุม                       

หมายเหตุ  เหมือนบริษทัจดทะเบียน  

                   แตกต่างจากบริษัทจดทะเบียน (กองทุนรวมและทรัสต์ไม่มีข้อก าหนดเรื่องนี)้ 
 

 - แก้ไขระยะเวลาการจัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยของกอง 1 กอง Infra  REIT 
และ Infra Trust ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของจ านวนหน่วยของผู้ถือหน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม 
เป็นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหน่วยมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลก่อนลงมติ  
เน่ืองจากเป็นวาระที่มีนัยส าคัญ 
  - ในการประชุมสามัญประจ าปี ให้ บลจ. และผู้จัดการกองทรัสต์รายงานค่าใช้จ่ายในการ 
สอบบัญชีของกองทุนรวมและทรัสต์ต่อที่ประชุมเพื่อทราบด้วย 
  - ยกเลิกการจัดให้มีความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์ในเร่ืองที่ขอมติต่อผู้ถือหน่วยของ 
กอง Infra  เว้นแต่เป็นการขอมติเกี่ยวกับการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
ตามที่ก าหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์  
  - ก าหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกอง 1 และกอง Infra เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยด้วย  
และให้จัดประชุมวิสามัญภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วย (REIT และ Infra Trust  
มขี้อก าหนดนี้แล้ว) 

  4. การรายงานเหตุการณ์ส าคัญของกองทุนรวมและทรัสต์  

 - ก าหนดให้กองทุนรวมและทรัสต์รายงานต่อส านักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังนี้ 
(1) กองทุนรวมหรือทรัสต์ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง (2) กองทุนรวมหรือทรัสต์ไม่สามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือทรัสต์ทั้งหมดหรือบางส่วน (3) กองทุนรวมหรือทรัสต์ 
เปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุน และ (4) เหตุการณ์ที่ท าให้หรืออาจท าให้เลิกกองทุนรวม 
หรือทรัสต์  

 ในการน้ี ส านักงานได้ด าเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องตามหลักการที่ได้เปิดรับฟัง 
ความคิดเห็น รวมทั้งหลักการที่ส านักงานเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้างต้น โดยขอเปิดรับฟังความคิดเห็น 
ร่างประกาศ จ านวน 10 ฉบับ 
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สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายของกองทุนรวม
และทรัสต์ 

I.   การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์    
      ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.    /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
โครงสร้างพื้นฐาน โดยก าหนดให้ บลจ. และผู้จัดการกองทรัสต์ของกอง 1  กอง Infra   REIT และ 
Infra Trust แล้วแต่กรณี จัดท าและเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 1.   รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมและทรัสต์ 
 1.1 งบการเงิน (งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี)  

  - งบการเงินต้องผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากส านักงาน  ทั้งนี้ รายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่แสดงความเห็นว่า งบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน หรือผู้สอบบัญชีถูกจ ากัดขอบเขตการสอบทาน/ตรวจสอบโดย  

    (ก) บลจ. กรรมการหรือผู้บริหารของ บลจ. และผู้จัดการกองทุนรวม (กรณีกองทุนรวม) 
    (ข) ผู้จัดการกองทรัสต์ และกรรมการหรือผู้บริหารของผู้จัดการกองทรัสต์ (กรณีทรัสต)์ 

  - ห้ามกองทุนและทรัสต์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชี 
ติดต่อกัน เว้นแตผู่้สอบบัญชีดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 2 รอบปีบัญชี 

  - ในกรณีที่กองทุนรวมหรือทรัสต์มีบริษัทย่อย ให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดท าข้อมูล 
ทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่น เพื่อให้กองทุนรวมและทรัสต์สามารถจัดท างบการเงินรวมให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานการบัญชี 

  - ให้กอง 1  กอง Infra   REIT และ Infra Trust ส่งงบการเงินต่อส านักงานพร้อมกับ 
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
              กองทุนรวม/ทรัสต์               งบการเงิน                  ระยะเวลาการจัดส่ง 
1. กองทุนรวมและทรัสต์ดังต่อไปน้ี   
   (1) กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีหน่วย   
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ   
   (2) ทรัสต์ที่มีการเสนอขายตราสารหน้ี
ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 

 กรณีทั่วไป 
- งบไตรมาส 1 ไตรมาส 2* 
  ไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน 

- ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส 

- งบปี ฉบับตรวจสอบ - ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 
 กรณีส่งงบไตรมาส 4 ก่อนส่งงบปี 
- งบไตรมาส 1 ไตรมาส 2*  
  ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ฉบับสอบทาน 

- ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส 

- งบปี ฉบับตรวจสอบ - ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 
2. กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีผู้ถือหน่วย
ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และไม่มี 
การเสนอขายตราสารหน้ีต่อผู้ลงทุน 
เป็นการทั่วไป 

- งบปี ฉบับตรวจสอบ - ส่งพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูล 
  ประจ าป ี

หมายเหตุ *  ในกรณีงบไตรมาส 2 จะส่งงบการเงินประจ างวด 6 เดอืน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแทนก็ได้ โดยให้ส่ง 
                   ภายใน 2 เดือนนับแตวั่นสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบญัชี 
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  - หากปรากฏว่ารายได้หรือก าไรสุทธิงวดใดต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่า 
ร้อยละ 20 ให้จัดท าการวิเคราะห์และค าอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion  
and Analysis) และจัดส่งต่อส านักงานพร้อมกับการจัดส่งงบการเงิน 

 1.2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกองทุนรวมและทรัสต ์
  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีของกอง 1 กอง Infra และทรัสต์ที่มีหน่วยเป็น 

หลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ต้องมีข้อมูลตามแบบ 56-REIT1   
   - กรณีกอง Infra ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ แบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจ าปีจะเป็นหนังสือชี้ชวนซึ่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   - กรณ ีInfra Trust ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ แบบแสดงรายการ 

ข้อมูลประจ าปีให้ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้เป็นปัจจุบัน 

 1.3  รายงานประจ าปีของกองทุนรวมและทรัสต์ 
   - รายงานประจ าปีของกอง 1 กอง Infra และทรัสต์ที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนฯ จะเป็นข้อมูลตามแบบ 56-REIT1 พร้อมแนบงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีนั้น หรือเป็น 
ข้อมูลตามแบบ 56-REIT2   
      - กรณีกอง Infra และ Infra Trust ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ รายงาน
ประจ าปีจะเป็นข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี พร้อมแนบงบการเงินประจ ารอบปีบัญชีนั้น 

  อนึ่ง รายงานตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.3  ให้จัดส่งส านักงานและผู้ถือหน่วย ดังนี้ 
 (1) จัดส่งส านักงานในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ (ยกเว้นรายงานประจ าปีให้จัดส่งแผ่นบันทึก 

ข้อมูล (CD) ก็ได้) และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรณีที่เป็น 
หลักทรัพย์จดทะเบียน6  ในกรณีอ่ืน ๆ ให้ส่งข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
ทั้งนี้ ให้จัดส่ง (ก) งบการเงินตามระยะเวลาตามตารางในข้อ 1.1  (ข) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีภายใน 
3 เดือนนับแตว่ันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และ (ค) รายงานประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบ 
ระยะเวลาบัญชีซึ่งต้องไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหน่วย 

 (2) จัดส่งรายงานประจ าปีให้ผู้ถือหน่วยไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญ 
ประจ าปี (ยกเว้นกอง Infra และ Infra Trust ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และไม่มีการเสนอขาย 
ตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ให้จัดส่งผู้ถือหน่วยพร้อมกับการจัดส่งให้ส านักงานภายใน 4 เดือน 
นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี) 

   2.  การจัดท าและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย 
     - ให้จัดท าและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วย 
ของวันท าการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 45 วันนับแต่ 

                                                        
6
 กรณีการจัดส่งรายงานประจ าปีให้จัดส่งผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากสามารถท าได้ 
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วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยกรณีเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ให้เปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผย 
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แต่หากเป็นกรณีอ่ืน ให้เปิดเผยข้อมูลด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบ 
ในช่องทางที่เหมาะสม  ทั้งนี้ มูลค่าที่เปิดเผยดังกล่าว (ก) ให้ใช้ราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนหรือประกาศส านักงานเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
หรือทรัสต์ และ (ข) ให้ค านวณและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
เว้นแต่มูลค่าหน่วย ให้ค านวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

   - ในกรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่ยังไม่แล้วเสร็จ ให้จัดท ารายงานความคืบหน้า 
ของการพัฒนาทรัพย์สินหลักทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินหลักนั้น  
และส่งต่อส านักงานภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น 

    ทั้งนี้ ข้อก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับกอง Infra และ Infra Trust ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมด 
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่  

   วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2561   

II.  การรายงานเหตุการณ์ส าคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ 
     ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.    /2560   
เร่ือง การรายงานเหตุการณ์ส าคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  กองทุนรวมและทรัสต์รายงานต่อส านักงานโดยไม่ชักช้าเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) กองทุนรวมหรือทรัสต์ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง  
  (2) กองทุนรวมหรือทรัสต์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
หรือทรัสต์ทั้งหมดหรือบางส่วน 
  (3) กองทุนรวมหรือทรัสต์เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือนโยบายการลงทุน 
  (4) เหตุการณ์ที่ท าให้หรืออาจท าให้เลิกกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

 III. การประชุมและการขอมติผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมและทรัสต์ 

   ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.   /2560  
เร่ือง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
    ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่   ) 
    ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.   /2560  
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน 
อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่   ) 
    ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.   /2560  
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง 
พื้นฐาน (ฉบับที่   ) 
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  ทั้งนี้ ร่างประกาศข้างต้นมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  -  กอง 1 :  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติและการประชุมผู้ถือหน่วยของกอง 1  
ให้เท่ากับบริษัทจดทะเบียน โดย 
 (1)  ในกรณีที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วย องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยทั้งหมด และต้องมีหน่วยนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
        ในกรณีที่การประชุมล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจ านวนผู้ถือหน่วยซึ่งมาประชุม 
ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน 
วันนัดประชุม โดยการประชุมคร้ังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม   
  (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ บลจ. ต้องจัดให้มีการประชุม  
        (ก) การประชุมสามัญประจ าปี ต้องจัดภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี  
         (ข) การจัดประชุมวิสามัญ เมื่อ บลจ. เห็นสมควรให้มีการเรียกประชุม เมื่อผู้ถือหน่วย 
ซึ่งถือหน่วยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดท าหนังสือร้องขอ  
โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ หรือตามที่ประกาศก าหนด 
       ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องเข้าร่วมประชุมด้วย 
  (3)  การเรียกประชุม ให้จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ของผู้ถือหน่วย รวมทั้งความเห็นของ บลจ. ในเร่ืองดังกล่าว และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยอาจได้รับจาก 
การลงมติในเร่ืองนั้น ๆ  โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
        ทั้งนี้ ให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน  
และ 14 วันในกรณีที่มีวาระที่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยของผู้ถือหน่วย 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  (4)  การขอมติท าได้โดยการส่งหนังสือขอมติ หรือโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วย  
โดยให้นับมติดังนี้  
                                  (ก) กรณีส่งหนังสือขอมติต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยของผู้ถือหน่วย 
ที่มีสิทธิออกเสียง   
         (ข) กรณีเรียกประชุม หากเป็นมติทั่วไปต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย 
ของผู้ถือหน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง หากเป็นมติพิเศษ เช่น การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ของกองทุนรวม การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเพิ่มหรือลดเงินทุน 
จดทะเบียน ต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยของผู้ถือหน่วยที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  (5)  การด าเนินการประชุม  
        (ก) การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระการประชุม  เว้นแต่ 
ที่ประชุมจะมีมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหน่วยที่มาประชุมให้เปลี่ยนล าดับวาระ 
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    (ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระตาม (ก) ครบแล้ว ผู้ถือหน่วยซึ่งมีหน่วยนับรวมกันได้ 
ไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนอีกก็ได้ 
     (ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาไม่แล้วเสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  
ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ังต่อไป และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง 
ผู้ถือหน่วยไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า  
3 วันก่อนวันประชุมด้วย 
     -  กอง Infra  REIT และ Infra Trust :  ก าหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุม 
ผู้ถือหน่วยเพียงบางเร่ืองเพื่อให้เหมือนหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหน่วยของกอง 1 ข้างต้น ดังนี้ 

                      หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วย   กอง Infra  REIT      Infra Trust 

1. การนัดประชุมใหม่เมื่อประชุมครั้งแรกไม่ครบองค์ประชุม                    

2. การจัดประชุมสามัญประจ าปี                   

3. การส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 
    - ไม่น้อยกว่า 7 วัน 
    - ไม่น้อยกว่า 14 วัน ในกรณีที่มีวาระที่ต้องได้รับมติผู้ถือหน่วย 
      ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยของผู้ถือหน่วยที่มา 
      ประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

      
      
      

   
    
    

   
        
        

4. การด าเนินการประชุม และการเลื่อนประชุมกรณีที่ที่ประชุม 
พิจารณาวาระการประชุมไม่เสร็จ 

                  
 

หมายเหตุ  หลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพิ่มเติม       
                  ไม่ได้ก าหนดเพิ่ม เนื่องจากมีหลักเกณฑ์นี้อยู่แล้ว  

                           ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยไม่ใช้บังคับกับกอง Infra และ Infra Trust  
ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 
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  IV. การแก้ไขประกาศอื่น ๆ 

     ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญ 
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.   /2560 เร่ือง  
การออกและเสนอขายหน่วย 
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่   ) 

-  ก าหนดให้แบบ filing กรณีเป็นการเสนอขายเพื่อการเพิ่มทุนของ REIT   
 Infra Trust และ REIT ที่แปลงสภาพมาจากกอง 1 เปิดเผยรายชื่อ 
 กลุ่มผู้ถือหน่วยสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยและสัดส่วน 
 การถือหน่วยล่าสุดก่อนการเสนอขายคร้ังนี้  ทั้งนี้ ให้นับการถือหน่วย 
 ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้ถือหน่วยที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุม 
 เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน และในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยดังกล่าว 
 ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหน่วยที่แท้จริง ให้ระบุชื่อบุคคลหรือ 
 กลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยที่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร 
 ที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหน่วยที่แท้จริงได้ 

  

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.  /2560 เร่ือง  
การออกและเสนอขายหน่วย 
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่   ) 

3. ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.  /2560 เร่ือง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท 
ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่    ) 

 -  เปลี่ยนชื่อประกาศ REIT และ Infra Trust ที่อ้างอิงในประกาศการเปิดเผย 
  ข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับประกาศใหม่ที่แก้ไข 

 

4. ประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทน.  /2560 เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(ฉบับที่    ) 
 

-  เพิ่มเติมให้ บลจ. จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินหลักของกอง 1 เมื่อมี   
   เหตุการณ์อันสมควร เช่น กอง 1 จะท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
   ซึ่งทรัพย์สินหลัก หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ทรัพย์สินหลักได้รับ 
  ความเสียหาย เป็นต้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
  ที่ส านักงานประกาศก าหนด   
-  ยกเลิกข้อก าหนดให้ บลจ. จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอ่ืนของ 
  กอง 1 โดยบริษัทประเมินค่าที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
-  ยกเลิกหลักเกณฑ์การจัดท างบการเงินของกอง 1 เนื่องจากน าไปก าหนด 
  ไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.  /2560 เร่ือง  
   หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม 
   และทรัสต ์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน   
-  เพิ่มเติมให้ส านักงานมีอ านาจออกประกาศหลักเกณฑ์กอง 1 ในเร่ืองดังนี้ 
   (1) รายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วย 
   (2) การรายงานเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อ 
        สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อ          
        การเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน  
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ส่วนที่ 2 : ร่างประกาศเกี่ยวกับการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (“RPT”) และการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญ (“MT”) 

ของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 ท่ีมา 

 ในการรับฟังความเห็นร่างหลักการเกี่ยวกับรายการ RPT และรายการ MT ของกอง 1 REIT  
กอง Infra และ Infra Trust (รวมเรียกว่า กองทุนรวมหรือทรัสต์) ที่เสนอขายหน่วยต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 
ภาคเอกชนเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ซึ่งผลการพิจารณาข้อเสนอแนะนั้น สรุปได้ดังนี้ 

 1. นิยามบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (“RP”)  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความเห็นของอนุกรรมการฯ 

-  จากการสอบถามความเห็นเร่ืองบุคคลที่ถูก
ก าหนดให้เป็น RP เหมาะสมหรือไม่นั้น มีผู้ให้
ความเห็นว่าผู้ดูแลผลประโยชน์ (“ผู้ดูแลฯ”) 
และทรัสตไีม่ได้มีอ านาจตัดสินใจ หรือก าหนด 
ทิศทางการลงทุนจึงไม่ควรเป็น RP  

1. ผู้ดูแลฯ และทรัสตีจะเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ
และรับรองว่า เป็นธุรกรรมที่เป็นการค้าปกติ  
จึงอาจมี conflict of duty  
2. ตามกฎหมายทรัสตีจะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน  
ทรัสตีจึงเป็น RP ซึ่งโดยสาระแล้วการท าหน้าที่
ของทรัสตีก็ใกล้เคียงกับผู้ดูแลฯ   
ดังนั้น ผู้ดูแลฯ และทรัสตีจึงเป็น RP เหมือนกัน 

-  พี่น้อง บุตรที่บรรลุนิติภาวะ และคู่สมรสของ 
บุตร ของ RP เป็นการตีความที่กว้างเกินไป  
ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืน  ทั้งนี้ การนับขึ้นลง  
3 ระดับ น่าจะเพียงพอ 

นิยามที่ส านักงานเสนอเป็นแนวทางเดียวกับ 
บรษิัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ 
ซึ่งนับรวมญาติสนิทด้วย 

 2. การก าหนดขนาดรายการ การวัดขนาดรายการ และการอนุมัติรายการ  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความเห็นของอนุกรรมการฯ 
-  การวัดขนาดรายการควรนับรวมการซื้อ
สินทรัพย์โดยบริษัทย่อยของ REIT กอง Infra 
หรือ Infra Trust ด้วยหรือไม่ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ เนื่องจากเป็นการท า
ธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมหรือทรัสต์ 
 

-  กรณี MT การวัดขนาดรายการขนาดเล็ก  
ขอปรับ threshold จาก 15% เป็น 20% 

กองทุนรวมและทรัสต์เป็นเคร่ืองมือในการ 
ระดมทุนประเภทหนึ่ง จึงก าหนดเกณฑ์ 
การพิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียน  
 

-  การก าหนดให้ธุรกรรม RPT ที่ขนาด < 0.03% 
ของ NTA ด าเนินการได้โดยผู้จัดการกองทุนนั้น  
จะไม่ practical เพราะมูลค่าน้อยเกินไป ควรใช้ 
threshold ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ให้สูงกว่านี้ เพื่อให้
การบริหารกองทุนรวมมีความคล่องตัว   
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความเห็นของอนุกรรมการฯ 
-  การอนุมัติรายการขนาดกลางควรแก้ไขเป็น
คณะกรรมการของ บลจ. หรือคณะกรรมการ 
ที่ได้รับมอบหมาย เช่น คณะกรรมการลงทุน  
ทั้งนี้ ปัจจุบันกอง Infra ที่ท าธุรกรรมขนาดกลาง 
มีผู้ดูแลฯ เป็นผู้อนุมัติรายการ หากเป็นทรัสต์จะ
เป็นคณะกรรมการของ RM โดยความเห็นชอบ
ของทรัสตี 

รายการขนาดกลางส าหรับกองทุนรวมหรือทรัสต์ 
ไม่ใช่รายการที่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง และเป็น 
ขนาดรายการที่มีความส าคัญพอสมควร จึงควร
พิจารณาโดยคณะกรรมการของ บลจ. หรือ
คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ (“RM”)  
เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส านักงาน
ใช้เป็นแนวทางก ากับดูแล   

-  การอนุมัติรายการขนาดกลางส าหรับกอง 1 และ
กอง Infra  ผู้ดูแลฯ ไม่มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ 
ใช่หรือไม่ เนื่องจากผู้ดูแลฯ ไม่มีความช านาญ
ทางด้านธุรกิจเพียงพอที่จะเป็นผู้อนุมัติรายการ
ดังกล่าว  

ก าหนดให้คณะกรรมการของ บลจ. เป็นผูอ้นุมัติ
รายการ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลฯ เน่ืองจาก
ผู้ดูแลฯ มีบทบาทใกล้เคียงกับทรัสตีและเพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ของทรัสต์ และบริษัทจดทะเบียน 

-  กรณี MT ควรก าหนดเป็นจ านวนเงินด้วย 
นอกจาก % ของมูลค่าอ้างอิง เน่ืองจากกรณี
กองทุนรวมที่มีขนาดใหญ่ การก าหนดเป็น %  
จะมีกรอบขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ไม่ต้อง 
ขอมติจากผู้ถือหน่วย 

การวัดความมีนัยส าคัญควรเทียบกับขนาดของกอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนซึ่งส านักงาน 
ใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแล  อย่างไรก็ดี  
หากผู้จัดการกองทุนหรือ RM เห็นว่าจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดเป็นจ านวนเงินนอกจาก % ก็สามารถก าหนด
เพิ่มในข้อผูกพันโครงการ หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ 

3. การจัดประชุมผู้ถือหน่วย 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
-  ควรจัดประชุมโดยใช้มติเวียนได้ เพื่อเป็น 
การลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 

การจัดประชุมผู้ถือหน่วยเพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้มีโอกาส
ซักถามผู้บริหาร และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 

-  ไม่เห็นด้วยกับการจัดท า IFA report เพราะมี
ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง   

ถึงแม้ว่ากองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ผู้ถือหน่วย 
ได้รับประโยชน์จากการได้รับข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ที่เป็นอิสระ 
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สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศเกี่ยวกับการท ารายการ RPT และการท ารายการ MT  
ของกองทุนรวมและทรัสต์7  

ส านักงานได้ยกร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.          /2560 เร่ือง การท ารายการ 
ที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้กับกองทุนรวมและทรัสตท์ี่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ตามแนวทาง 
ที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ไว้ว่า ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าว 
ที่ใช้กับบริษัทจดทะเบียน และได้ก าหนดหลักเกณฑ์โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดขนาดรายการ  
และก าหนดข้อยกเว้นส าหรับรายการที่ไม่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศก าหนด  นอกจากนี้ 
ได้เพิ่มเติมระยะเวลาในการเก็บเอกสารหลักฐานการเข้าท ารายการ MT  RPT ให้ชัดเจน  ทั้งนี้ สาระของ 
ร่างประกาศในเร่ืองนี้สรุปได้ดังนี้ 

1. รายการ MT 
รายการที่เข้าลักษณะเป็นรายการ MT ได้แก่ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไป หรือการโอนทรัพย์สิน 

การสละสิทธิประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องจากบุคคลที่ท าให้กองทุนรวมหรือทรัสต์เสียหาย รวมทั้งการแก้ไข
หรือเลิกสัญญาประกันรายได้ หรือสัญญาประกันการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สัญญาของกองทุนรวมหรือทรัสต์   
ทั้งนี้ รายการ MT ไม่ว่าจะเป็นขนาดใด บลจ. หรือ RM ต้องค านึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด เป็นรายการที่
สมเหตุสมผลและการก าหนดราคาเป็นธรรมต่อกองทุนรวมหรือทรัสต์  ทั้งนี้ รายการ MT ที่เป็นรายการ 
ธุรกิจปกติได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ MT  เช่น การเปลี่ยนผ้าม่าน หรือพรมของโรงแรม   
การติดตั้งชั้นวางสินค้าของคลังสินค้า 
ขนาดรายการ 

มูลค่าของรายการ 
การด าเนินการของบริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทรัสต์ 

ขออนุมัติ 
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติจากทรัสตหีรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ขออนุมัติที่ประชุม 
ผู้ถือหน่วย 

เปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหน่วย 

เปิดเผยข้อมลูต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ 

15% ≤ X < 50% 
ของมูลค่าอ้างอิง 

/ / - / / 

X ≥ 50%  
ของมูลค่าอ้างอิง 

/ - // - / 

X หมายถึง    มูลค่าของรายการที่ประสงค์จะตกลงเขา้ท ารายการ 
มูลค่าอ้างอิง หมายถึง มูลค่าที่ใช้เปรียบเทียบในสูตรการค านวณแต่ละสูตร 
คณะกรรมการ   หมายถึง    คณะกรรมการของบริษัทจัดการ หรือของผู้จัดการกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี  
/ หมายถึง    ต้องด าเนินการ 
// หมายถึง ต้องด าเนินการและหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยมีความเห็นของคณะกรรมการ และทรัสตีหรือผู้ดูแลฯ แล้วแต่กรณีด้วย 

  

                                                        
7 ครอบคลุมรายการที่กองทุนรวมหรือทรัสต์ และบริษัทย่อยที่กองทุนรวมหรือทรัสต์เข้าท ารายการ 
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การใช้เกณฑ์การค านวณตามประเภทรายการท่ีมีนัยส าคัญ 

ประเภท 
รายการท่ีมีนัยส าคัญ 

ลักษณะการท ารายการของ
กองทุนรวมหรือทรัสต์ 

เกณฑ์การค านวณ 

เกณฑ์มูลค่ารวม
ของสิ่งตอบแทน 

เกณฑ์มูลค่า
สินทรัพย์สุทธิท่ีมี

ตัวตน* 

เกณฑ์ก าไรสุทธิ 
จากการด าเนนิงาน* 

เกณฑ์มูลค่า 
ส่วนทุน 

1. การได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน 

ลงทุนโดยตรงด้วยเงินสด ✓ - - - 
ลงทุนโดยตรงด้วยหน่วย ✓ - - ✓ 

ลงทุนโดยอ้อม ✓ ✓ ✓ - 
2. การโอน หรือสละ
สิทธิประโยชน์ ฯลฯ 

กรณีเพิ่มทุน / ลดทุน 
(ที่ไม่ใช่ตามสัดส่วน) 

✓ ✓ ✓ - 

3. การแก้ไขหรือ 
เลิกสัญญา 

โดยตรง  ✓ - - - 
โดยอ้อม ✓ - - - 

หมายเหตุ  *   เฉพาะกรณีได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งบริษัทย่อย 
  ✓   หมายถึง   กองทุนรวมหรือทรัสต์สามารถใช้เกณฑ์การค านวณดังกล่าวได้ 

 -     หมายถึง   กองทุนรวมหรือทรัสต์ไม่สามารถใช้เกณฑ์การค านวณดังกล่าว 
 ลงทุนโดยตรง หมายถึง   กองทุนรวมหรือทรัสต์ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก 

ลงทุนโดยอ้อม หมายถึง  การได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินหลักผ่านบริษัทย่อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการในลักษณะ 
เดียวกับกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

วิธีการค านวณรายการในแต่ละเกณฑ์ 
เกณฑ์การค านวณ สูตรการค านวณ 

เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  
 

มูลค่ารายการที่รับหรือจ่าย(2) x 100 
มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิ 

NTA ของเงินลงทุนในบริษัท x สัดส่วนที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป x 100 
NTA ของกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

เกณฑ์ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป x สัดส่วนที่ได้มาหรือจ าหน่ายไป x 100 
ก าไรสุทธิของกองทุนรวมหรือทรัสต์ 

เกณฑ์มูลค่าส่วนทุน 
(กรณีลงทุนโดยตรง) 

จ านวนหน่วยที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์ x 100 
จ านวนหน่วยทั้งหมด 

หมายเหตุ : NTA (Net Tangible Asset)  หมายถึง  สินทรัพย์รวม – สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – หนี้สินรวม – ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม  
(ถ้ามี)  (สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน เช่น ค่าความนิยม โดยยกเว้นไม่ต้องหักสินทรพัย์ไม่มตีัวตนที ่
ก่อให้เกิดรายได้ ของกองทนุรวมหรอืทรัสต์ เช่น สทิธิสมัปทาน หรือสทิธิการเช่า ) 

 

2. รายการ RPT 
รายการที่เข้าลักษณะเป็นรายการ RPT ได้แก่ รายการที่กองทุนรวมหรือทรัสต์ท ากับบุคคล 

ที่เกี่ยวโยง โดยมีการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ RPT หากเป็นรายการที่เทียบเท่าเงื่อนไขการค้าทั่วไป  
รายการที่กองทุนรวมหรือทรัสต์ท ากับบริษัทย่อยที่หุ้นถือไม่น้อยกว่า 90% รายการที่ได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจน 

                                                        
(2)  กรณีเป็นการลงทุนโดยตรงด้วยการออกหน่วย ให้ค านวณมูลค่ารายการที่จ่ายด้วยราคาตลาดหรือ NAV ของหน่วย  แล้วแต่ราคาใด 

จะสูงกว่า x จ านวนหน่วยที่ออก 
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ในเอกสารเมื่อคร้ังเสนอขายหน่วยต่อประชาชนคร้ังแรก (“IPO”) หรือการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง 
ที่เป็นภาครัฐเพราะหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นการช าระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า  
หรือการได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วน (right offering)  ทั้งนี้ หากบุคคลที่เกี่ยวโยงเป็นทรัสตี การท ารายการ 
ระหว่างกันได้นอกจากต้องท าตามหลักเกณฑ์แล้วยังต้องไม่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์คัดค้านด้วย เพื่อให้เป็นไป 
ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
ขนาดรายการ 

มูลค่าของรายการ 
การด าเนินการของบริษัทจัดการหรือผู้จัดการกองทรัสต์ 

ขออนุมัติ 
คณะกรรมการ 

ขออนุมัติจากทรัสตี หรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน ์

ขออนุมัติ 
ที่ประชุมผู้ถือหน่วย 

เปิดเผยข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ 

(1) กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
X < 3% ของ NTA หรือ 
X < 100 ล้านบาท 
(แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า) 

/ / (*) - / 

X ≥ 3% ของ NTA หรือ 
X ≥ 100 ล้านบาท 
(แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า) 

/ - / / 

(2) กรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
0.03% < X < 3% ของ NTA หรือ 
1 ล้านบาท < X < 20 ล้านบาท 
(แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า) 

/ / (*) - / 

X ≥ 3% ของ NTA หรือ  
X ≥ 20 ล้านบาท 
(แล้วแต่จ านวนใดจะสงูกว่า) 

/ - / / 

หมายเหตุ : (*)  หมายถึง กรณีเป็นรายการที่ท ากับผูดู้แลผลประโยชนห์รือทรัสตี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่ต้อง 
ขออนุมัติจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือทรัสตี  

รายละเอียดของสูตรการค านวณขนาดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

หมายเหตุ 1.  มูลค่ารวมที่รับ ให้พิจารณาตามประเภทของรายการ ดังนี้ 
1.1  กรณีการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้หมายถึง ดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ที่กองทุนรวม  

 หรือทรัสต์จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
1.2  กรณีอืน่ ๆ ให้หมายถึง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับช าระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาด 

 ของทรัพย์สินหรือบริการนั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
2.  มูลค่ารวมที่จ่าย ให้พิจารณาตามประเภทของรายการ ดังนี้ 

2.1  กรณีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ให้หมายถึง  เงินต้นและดอกเบี้ย หรือมูลค่าภาระค้ าประกัน หรือมูลค่า 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกองทุนรวมหรือทรัสต์หากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่สามารถช าระหนี้ได้ 

2.2  กรณีอืน่ ๆ ให้หมายถึง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช าระให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาด 
ของทรัพย์สินหรือบริการนั้น แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  

ประเภทของรายการ สูตรการค านวณ 
1.  รายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีกองทุนรวมหรือทรัสต์ท าเองโดยตรง  มูลค่ารวมที่รับหรือจ่าย x 100 

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกองทุนรวมหรือทรัสต์  (NTA) 

2.  รายการท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยของกองทุนรวม
หรือทรัสต์ 

มูลค่ารวมที่รับหรือจ่าย x สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย x 100 
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกองทุนรวมหรือทรัสต์ (NTA) 
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3. การเปิดเผยข้อมูลและการขออนุมัติท ารายการ MT RPT จากท่ีประชุมผู้ถือหน่วย 
 ในการขออนุมัติรายการ MT RPT ต่อผู้ถือหน่วย ให้ส่งหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียด 

ตามที่ก าหนดล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการดังกล่าวของ  
(1) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) (2) ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือทรัสตีแล้วแต่กรณี  (3) บลจ. หรือ RM 
แล้วแต่กรณี และ (4) ผู้เชี่ยวชาญอิสระหากประกาศที่เกี่ยวข้องก าหนดให้มี  ทั้งนี้ ในวันประชุมผู้ถือหน่วย 
ให้ IFA เข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยด้วย โดยในการขออนุมัติรายการต้องได้เสียง 3 ใน 4 ของผู้มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง   

ส าหรับรายการ MT ขนาดกลางที่ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยให้เปิดเผย 
ในโอกาสแรกที่ต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลอ่ืนให้กับผู้ถือหน่วย  

นอกจากนี้ เอกสารหรือข้อมูลการท ารายการ MT  RPT ให้เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

 

4. อ านาจของส านักงาน 
อ านาจของส านักงานตามหลักเกณฑ์นี้มี  ดังนี้  
(1) การนับรวมรายการที่เจตนาแยกเป็นหลายรายการเพื่อไม่ต้องท าตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ให้รวมเป็นรายการเดียวกันได้  
(2) อ านาจผ่อนผันรายละเอียดที่ต้องเปิดเผยในหนังสือนัดประชุม ระยะเวลาในการจัดส่ง 

หนังสือนัดประชุม และการจัดให้มี IFA  
(3) การออก guideline 

ทั้งนี้ ส าหรับประกาศเกี่ยวกับกอง 1  REIT  กอง infra และ Infra Trust ที่ส านักงานได้แก้ไข
และยกร่างประกาศในคร้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับร่างประกาศหลักเกณฑ์การท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือ 
ที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานข้างต้น 
สรุปได้ดังนี้ 

ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง สาระส าคัญท่ีแก้ไข 
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.  /2560  
เร่ือง  มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของ 
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่        ) 

ให้การท ารายการ RPT ของกอง 1 และ  
กอง Infra ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วย
มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง 
การบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการ 
ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว 

2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.          /2560 เร่ือง 
ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและ
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่       ) 

ตัดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของกอง 1 ออกจากประกาศ 
ว่าด้วยเร่ืองจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวม 
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ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง สาระส าคัญท่ีแก้ไข 
3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.    /2560 เร่ือง รายละเอียด
โครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(ฉบับที่       ) 

ยกเลิกนิยามค าว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงและแก้ไข
ถ้อยค า “การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” 
เป็น “การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน” แทน 

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.      /2560 เร่ือง หนังสือ 
ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่        ) 

เพิ่มนิยามบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและแก้ไข
รายละเอียดในการอ้างถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงให้ 
ไม่ซ้ าซ้อน 

5. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.   /2560 
เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่        ) 

เปลี่ยนแปลงชื่อประกาศที่ใช้อ้างอิงเป็นชื่อ
ประกาศฉบับใหม่แทน และแก้ไขแบบ filing 
แนบท้ายประกาศใหม่ 

6. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.      /2560 เร่ือง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  
(ฉบับที่    ) 

ยกเลิกนิยามค าว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและตัด
เร่ืองการท ารายการ MT  RPT ออกจากประกาศ 
ฉบับนี้แทน เพราะมีประกาศว่าด้วยเกณฑ์
ดังกล่าวเป็นการเฉพาะแล้ว  

7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.      /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่      ) 

เปลี่ยนแปลงชื่อประกาศที่ใช้อ้างอิงเป็นชื่อ
ประกาศฉบับใหม่แทนและปรับถ้อยค า 

8. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน.    /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ฉบับที่        ) 

ตัดเกณฑ์เร่ืองรายการ MT  RPT ออกจาก
ประกาศฉบับนี้ เพราะมีการออกประกาศว่าด้วย
เร่ือง MT  RPT เป็นการเฉพาะส าหรับ 
กองทุนรวมและทรัสต์แล้ว 

9. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน.       /2560 เร่ือง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับ 
บริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่      ) 

เดิมประกาศดังกล่าวระบุว่าห้ามผู้ดูแลฯ  
กระท าการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหน่วย ยกเว้นเร่ืองค่าธรรมเนียมของผู้ดูแลฯ 
ซึ่งร่างที่แก้ไขไม่มีการยกเว้นเร่ืองดังกล่าวแล้ว    

10. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.       /2560  เร่ือง หนังสือ 
ชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่        ) 

ยกเลิกนิยามค าว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงและแก้ไข
ถ้อยค า “การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง” 
เป็น “การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน” และ
ปรับปรุงการเปิดเผยรายการ RPT 
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ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง สาระส าคัญท่ีแก้ไข 
11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สน.     /2560  เร่ือง 
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่        ) 

ยกเลิกนิยามค าว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและแก้ไข
ถ้อยค า “การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” 
เป็น “การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”  

12. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ.      /2560 เร่ือง  การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน (ฉบับที่        ) 

ยกเลิกนิยามค าว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและแก้ไข
ถ้อยค า “การท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” 
เป็น “การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน” และแก้ไข
แบบ filing แนบท้ายประกาศใหม่ 

13. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.     /2560  เร่ือง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
(ฉบับที่        ) 

ยกเลิกนิยามค าว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ 
ตัดเร่ืองการท ารายการ MT  RPT ออกจาก
ประกาศนี้เพราะมีประกาศว่าด้วยเกณฑ์ดังกล่าว 
เป็นการเฉพาะแล้ว 

 



 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ตอบ     ต าแหน่ง      

ชื่อบริษัท/องค์กร           

โทรศัพท์   โทรสาร   E-mail address     

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน     ผู้จัดการกองทรัสต์     ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน   
  ทรัสต ี   ที่ปรึกษาทางการเงิน   ผู้ลงทุนทั่วไป      
  อ่ืน ๆ (ระบุ)     

 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

 1 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี  ทจ.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีมี 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน 

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
   

   
     

 2 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี   ) 

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
    

  

แบบส ารวจรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายของกองทุนรวม 
และทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
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 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 3 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่   ) 

          
     

       

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

     

 4 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี   ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

     

 5 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.   /2560 เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี   ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

 6 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.   /2560 เร่ือง การออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี   ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

 7 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สจ.   /2560 เร่ือง การรายงานเหตุการณ์ส าคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ 
ท่ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน  

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

 8 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.   /2560 เร่ือง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุม 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    
    
    

 9 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ท่ี สร.   /2560 เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี   ) 

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    
    
    

10 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สร.   /2560 เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี   ) 

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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แบบส ารวจความคิดเห็น 
ร่างประกาศเกี่ยวกับการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (“RPT”) และการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญ (“MT”) 

ของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ตอบ_________________________________ต าแหน่ง_________________________________ 
ชื่อบริษัท/องค์กร____________________________________________________________________
โทรศัพท์_________________โทรสาร________________E-mail address____________________  

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน     ผู้จัดการกองทรัสต์     ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน   
  ทรัสต ี   ที่ปรึกษาทางการเงิน   ผู้ลงทุนทั่วไป      
  อ่ืน ๆ (ระบุ)     

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

 1 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.         /2560  เร่ือง การท ารายการ 
ท่ีมีนัยส าคัญหรือท่ีเกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีมีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน 

             

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
   

   
     

 2 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทธ.       /2560  เร่ือง  มาตรฐาน 
การประกอบธุรกจิ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของ 
ผู้ประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
(ฉบับท่ี        ) 

              

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

 3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สธ.          /2560 เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและ 
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับท่ี      ) 

                  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

 4 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.    /2560 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
(ฉบับท่ี      ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

 5 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.      /2560 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่        ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

 6 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.    /2560 เร่ือง การออกและเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่     ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     
     

 7 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สร.       /2560 เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี     ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
 8 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ท่ี สช.      /2560 เร่ือง หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี    ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

 9 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี   ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

      

    

10 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.     /2560 เร่ือง ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการ 
กองทุนรวม (ฉบับท่ี      ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     
    

11 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.       /2560  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี        ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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 ร่างประกาศท่ีเกี่ยวข้อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
12 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

ท่ี สน.          /2560  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี        ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

13 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ.       /2560 เร่ือง  การออก 
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับท่ี       ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

14 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สร.        /2560  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี        ) 

      
     

      
   

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

     

     

    

 
กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรสาร 0-2263-6230 หรือ email address: nathaphob@sec.or.th 

หรือโทรสาร  0-2263-6558 หรือ email address: teeranuch@sec.or.th 
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 กันยายน 2560  

***ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี*้** 
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ภาคผนวก 

เอกสารแนบของส่วนท่ี 1 
ร่างประกาศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน 

เอกสารแนบ 1 

  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-REIT1)    เอกสารแนบ 2 
  แบบรายงานประจ าปี (แบบ 56-REIT2) เอกสารแนบ 3 
  หนังสือรับรองงบการเงิน (แบบ 56-REIT3)    เอกสารแนบ 4 
  ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   เอกสารแนบ 5 
2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 6 

3. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 7 

4. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 8 

5. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.   /2560 เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 9 

6. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.   /2560 เร่ือง การออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 10 

7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.   /2560 
เร่ือง การรายงานเหตุการณ์ส าคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน 

เอกสารแนบ 11 

8. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.   /2560 
เร่ือง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย์ 

เอกสารแนบ 12 

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.   /2560  
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 13 

10. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.   /2560  
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่   ) 

เอกสารแนบ 14 
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เอกสารแนบของส่วนท่ี 2 

ร่างประกาศเกี่ยวกับการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (“RPT”) และการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญ (“MT”)  
ของกองทุนรวมและทรัสต์ท่ีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.      /2560  เร่ือง การท ารายการที่มีนัยส าคัญ

หรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

เอกสารแนบ 15 

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ.     /2560  เร่ือง  มาตรฐานการประกอบ 
ธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงานและการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่        ) 

เอกสารแนบ 16 

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ.     /2560  
เร่ือง ข้อก าหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ (ฉบับที่      ) 

เอกสารแนบ 17 

4. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.    /2560  
เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่      ) 

เอกสารแนบ 18 

5. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.    /2560  
เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่       ) 

เอกสารแนบ 19 

6. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.    /2560 เร่ือง การออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่     ) 
 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT) 
 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-REIT (Conversion)) 

เอกสารแนบ 20 
 
เอกสารแนบ 21 
เอกสารแนบ 22 

7. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.     /2560  
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่     ) 

เอกสารแนบ 23 

8. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช.     /2560  
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต ์ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่    ) 

เอกสารแนบ 24 

9. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.   /2560 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่    ) 

เอกสารแนบ 25 

10. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.     /2560 เร่ือง ข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
(ฉบับที่       ) 

เอกสารแนบ 26 

11. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.    /2560   
เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ฉบับที่       ) 

เอกสารแนบ 27 
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12. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.     /2560   
เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่        ) 

เอกสารแนบ 28 

13. ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.       /2560 เร่ือง  การออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่       ) 
 แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ 69-IFT) 

เอกสารแนบ 29 
 
เอกสารแนบ 30 

14. ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร.     /2560   
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่        ) 

เอกสารแนบ 31 

     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


