
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ท่ี กน. 19/2540 
   เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

 
 
           

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 "ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือท่ีมีลักษณะเฉพาะตาม ข้อ 7(3) (ก)  ถึง (ณ) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กจ. 13/2539  เร่ือง การย่ืนและการยกเว้นการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 
2539 
 "กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีบริษัทจัดการจัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจ าหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน 
และน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
 "ประกาศท่ี กน. 11/2540"  หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี กน. 11/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
 "บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 "กองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง" หมายความว่า   กองทุนรวมซึ่งก าหนดอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะซื้อหรือเช่าไว้เป็นการแน่นอนแล้วในโครงการ 
 "กองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง" หมายความว่า  กองทุนรวมซึ่งก าหนดเพียงประเภทและท าเลท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะซื้อหรือเช่าไว้ใน
โครงการ 
 "โครงการ"  หมายความว่า  โครงการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการ 
 "คนต่างด้าว"  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้หมายความรวมถึงนิติบุคคลซึ่งตามประมวลกฎหมายท่ีดินให้มี
สิทธิในท่ีดินได้เสมือนกับคนต่างด้าว 
 "ผู้ดูแลผลประโยชน์"  หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 1 "โครงการท่ีมีการระดมเงินทุนในต่างประเทศ" หมายความว่า โครงการซึ่งจัดต้ังขึ้นด้วยความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนท้ังหมดแก่บริษัท
ลงทุนหรือกองทุนซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศโดยมีการระดมเงินทุนจากบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ 
 "นายทะเบียน"  หมายความว่า  นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 "บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน" หมายความว่า นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินเป็นทางค้าปกติ 
และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้เป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 



 "การประเมินค่า"  หมายความว่า การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเง่ือนไขและข้อจ ากัดทาง
กฎหมาย ข้อจ ากัดอื่นของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการส ารวจทรัพย์สินตามสภาพท่ีเป็นอยู่ 
 2 "อาคารขนาดใหญ่"  หมายความว่า อาคารท่ีก่อสร้างขึ้นโดยมีความสูงจากระดับถนนต้ังแต่สิบห้าเมตรขึ้นไปและมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันเกินหนึ่งพันตารางเมตร หรือโดยมีพื้นท่ีรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร 
 "สถาบันการเงิน"  หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมของ สถาบันการเงิน 
 "รายงานการประเมินค่า" หมายความว่า  รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการ
ประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลักเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว 
 "ผู้ประเมินหลัก"  หมายความว่า ผู้ท่ีรับผิดชอบในการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้เป็นผู้
ประเมินหลักของกองทุนรวมได้ และลงลายมือชื่อในรายงานการประเมินค่า 
 "การสอบทานการประเมินค่า"  หมายความว่า การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดย
มิได้มีการส ารวจทรัพย์สิน 
 "รายได้ประจ า"  หมายความว่า  รายได้ท่ีเป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจ าท่ีกองทุนรวมได้รับเนื่องจากการให้บุคคลอื่นใช้อสังหาริมทรัพย์ของกองทุน
รวม เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ 
เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได้ดังกล่าวด้วย 
 "ส านักงาน"  หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 ข้อ 234

 การจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศ ท่ี กน. 11/2540 ประกาศนี้ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แต่ท้ังนี้มิให้น าข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10(1)(2)(3)(4)(5) (6)(9)(10) และ (13) ข้อ 11 ข้อ 12(6) ข้อ14 ข้อ 16(2) ข้อ 17 ข้อ 18(3)(ข)(4)(5)(7) 
และ (9) ข้อ 19 ข้อ 21 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 วรรคหนึ่ง ข้อ 28 ข้อ 29 ข้อ 30 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ35 ข้อ 37 ข้อ38 ข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 42 ข้อ 43 ข้อ 
44 ข้อ 45 ข้อ 46 ข้อ 47 ข้อ 47/1 และข้อ 48 แห่งประกาศ ท่ี กน. 11/2540 มาใช้บังคับ 
 
 ข้อ 3 การย่ืนค าขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องย่ืนค าขอภายในหนึ่งปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และต้อง
เป็นกองทุนรวมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสิบราย 
 (2) เป็นกองทุนรวมท่ีระบุเฉพาะเจาะจงหรือกองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
 (3) มีเงินทุนของโครงการไม่ต่ ากว่าห้าร้อยล้านบาท 
 (4)5

 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 

                                                        
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
3ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้

ลงทุนสถาบัน (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
4ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 1/2541 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้

ลงทุนสถาบัน (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 29/01/2541 
5ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุน

สถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 



 (5)6
 มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด เว้นแต่ได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงาน โดยค านึงถึงการช าระค่าหน่วยลงทุนตามโครงการโดยรวมด้วยเม็ดเงินใหม่ หรือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือเพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของทางการเป็นส าคัญ และ 
  (ก)7

 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ก ของ (5) 
  (ข)8

 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ข ของ (5) 
 (6) มีลักษณะอย่างอื่นตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
 ข้อ 4 การขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการย่ืนค าขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังต่อไปนี้ 
 (1) รายละเอียดของโครงการตามรายการท่ีส านักงานประกาศก าหนดตามมาตรา 118 (1) 
 (2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ซึ่งมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามท่ีก าหนดในมาตรา 119 และตามที่ก าหนดในข้อ 7 
 (3) ร่างสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามท่ีก าหนดในข้อ 11 แห่งประกาศท่ี กน. 11/2540 และข้อ 8 
 (4) สัญญาหรือข้อผูกพันท่ีแสดงถึงสิทธิท่ีจะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หากได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมที่
ระบุเฉพาะเจาะจง 
 (5) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่ส านักงานประกาศก าหนด 
 
 ข้อ 5 บริษัทจัดการท่ีได้รับอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผล ประโยชน์ โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพันและ
ร่างสัญญาท่ีผ่านการพิจารณาจากส านักงาน 
 (2) จัดส่งและจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดของโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่อไปนี้ 
  (ก)  จัดส่งหนังสือชี้ชวนให้ส านักงานไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่งหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันท่ีสนใจ 
  (ข) จัดส่งหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันท่ีสนใจไม่น้อยกว่าสามวันท าการก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
  (ค) จัดให้มีรายละเอียดของโครงการไว้ ณ ท่ีท าการของบริษัทจัดการ เพื่อให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถตรวจดูได้ และจัดส าเนาให้เมื่อมีการ
ร้องขอ ท้ังน้ี จนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม 
 
 ข้อ 69

  ให้บริษัทจัดการยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง หากครบก าหนดระยะเวลาการ

เสนอขายหน่วยลงทุนท่ีส านักงานก าหนดในการอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมแล้วปรากฎว่า 
 (1)10

 ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันได้ถึงสิบราย 
                                                        
6ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้

ลงทุนสถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
7ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุน

สถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
8ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุน

สถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
9ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้

ลงทุนสถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
10ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 



 (2)11
 หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้มีมูลค่าน้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท หรือ 

 (3)12
 หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้มีมูลค่าถึงห้าร้อยล้านบาท แต่มูลค่าดังกล่าวไม่เพียงพอกับราคา อสังหาริมทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะซื้อหรือเช่าตามที่ระบุ

ไว้ในโครงการ 
 
 ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการจัดท าข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการซึ่งต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามมาตรา 119 และต้องมีข้อจ ากัดการ
โอนหน่วยลงทุนว่าบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีท่ีมีการโอนหน่วยลงทุนซึ่งจะมีผลให้กองทุนรวมมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (ก)13

  มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือหน่วยลงทุนเกินอัตราท่ีก าหนดหรือเกินจ านวนท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตาม ข้อ 

3(5) 
  (ข) มีผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าสิบราย 
  (ค)14

 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ค ของ (1) 
 (2) ในกรณีทีมีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นท่ีมิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน 
 
 ข้อ 8 ในสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ นอกจากการก าหนดหน้าท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์ในสัญญาดังกล่าวตามข้อ 10  แห่งประกาศท่ี กน. 
11/2540 แล้ว ให้บริษัทจัดการก าหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตามจ านวนท่ีบริษัทจัดการจะแต่งต้ังตามข้อ 

19 ไว้ในสัญญาดังกล่าวด้วย โดยในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่เข้าข่ายต้องห้ามมิให้ท าการประเมินค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบและการด าเนินงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลักของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 (2) สามารถท าการประเมินค่าด้วยความเป็นกลาง และเป็นบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีเรียกค่าธรรมเนียมในการประเมินค่าอย่างเหมาะสม 
 
 ข้อ 9 รายการในใบหน่วยลงทุน นอกจากการระบุรายการตามข้อ 12 แห่งประกาศท่ี กน. 11/2540 แล้ว ให้บริษัทจัดการระบุข้อความท่ีเป็น

ข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดใน ข้อ 7 ไว้ในใบหน่วยลงทุนด้วย 
 
 ข้อ 10 บริษัทจัดการต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตาม
ข้อ 7 

                                                        
11ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
12ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
13ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้

ลงทุนสถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
14ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุน

สถาบัน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 



 ในกรณีท่ีนายทะเบียนลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท

จัดการตามข้อ 7 ให้บริษัทจัดการด าเนินการให้นายทะเบียนเพิกถอนการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า 
 
 ข้อ 10/115

 ในกรณีท่ีเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการต้องเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดท่ีดินหรือจากบุคคลผู้มีสิทธิ

ครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ หรือเช่าจากผู้มีสิทธิในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาซึ่งท าไว้กับบุคคลดังกล่าว 
 
 ข้อ 11 บริษัทจัดการต้องลงทุนเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังริมทรัพย์ท่ีมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการ 
 (2) ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีมีการจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
 (3) เมื่อได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
 การลงทุนเพื่อให้ได้มาและมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องด าเนินการภายในหกเดือนนับต้ังแต่
วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
 ข้อ 11/116

 ให้บริษัทจัดการซื้อหรือเช่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างเฉพาะท่ีสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 
 17

 การซื้ออาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างท่ียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จให้กระท าได้ในกรณีซื้อ อาคารขนาดใหญ่ท้ังอาคาร หรือกรณีซื้ออาคาร โรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสร้างท่ีมิใช่อาคารขนาดใหญ่ท้ังโครงการก่อสร้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)18

 มีการระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม 
 (2)19

 อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้เร่ิมก่อสร้างก่อนวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และได้มีการก่อสร้างไป
แล้วก่อนการซื้อ ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 
  (ก)20

 กรณีท่ีเป็นการซื้ออาคารขนาดใหญ่ท้ังอาคาร อาคารนั้นต้องมีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของมูลค่าโครงสร้าง

อาคารโดยได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทั้งน้ี ไม่รวมมูลค่าท่ีดินและมูลค่าระบบวิศวกรรมประกอบอาคารท้ังหมด เช่น  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ เป็นต้น 
  (ข)21

 กรณีท่ีเป็นการซื้ออาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างท้ังโครงการก่อสร้างต้องปรากฏว่า 

                                                        
15ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
16ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
17ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
18ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
19ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
20ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
21ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 



   1.22
 โครงการก่อสร้างนั้นได้มีการเร่ิมก่อสร้างอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังกล่าวไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ

ห้าของจ านวนหน่วยท้ังหมดตามโครงการก่อสร้างน้ัน โดยได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
   2.23

 มูลค่ารวมของมูลค่าท่ีดินและมูลค่าอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างท่ีได้มีการก่อสร้างแล้วตาม 1. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละสามสิบห้าของมูลค่าโครงการก่อสร้างท้ังหมด โดยได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน หรือ 
   3.24

 โครงการก่อสร้างนั้นมีปริมาณงานคืบหน้าในลักษณะอื่นตามท่ีส านักงานให้ความเห็นชอบ 
 (3)25

 มีการลงทุนในอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างตาม (2) ภายในระยะเวลาสองปีนับต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 
2540 
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 ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง ก่อนซื้ออาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างตามวรรคสอง บริษัทจัดการต้องจัด

ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องระบุประมาณ
การเงินทุนท่ีใช้ในการด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ บริษัทท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง และระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จด้วย 
 
 ข้อ 12 บริษัทจัดการอาจลงทุนเพื่อให้ได้มาหรือมีไว้ซึ่งท่ีดินว่างเปล่าได้ภายในระยะเวลาสองปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเป็นอย่างอื่น หากที่ดินเปล่าท่ีจะลงทุนน้ันได้จ านองไว้กับสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินเป็นเจ้าของอัน
เนื่องมาจากการช าระหนี้ หรือจากการประกันการให้สินเชื่อ หรือจากการซื้อท่ีดินว่างเปล่าท่ีจ านองไว้แก่สถาบันการเงินนั้นจากการขายทอดตลาดโดยค าสั่งศาลหรือ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และการจ านองหรือการเป็นเจ้าของท่ีดินนั้นมีอยู่แล้วก่อนวันท่ีประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
 การลงทุนเพื่อให้ได้มาหรือมีไว้ซึ่งท่ีดินว่างเปล่านอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นการได้มาหรือมีไว้เพื่อประโยชน์ท่ีจะส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีสร้างสิ้นแล้วของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
 ข้อ 13 ห้ามมิให้บริษัทจัดการด าเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนท่ีดินว่างเปล่าของกองทุนรวมท่ีได้มาหรือมีไว้ตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง ในลักษณะท่ี
เป็นการเพิ่มอุปทานส่วนเกินในระบบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่การพัฒนานั้นเป็นไปเพื่อการปรับปรุงสภาพหรือการปกปักรักษาท่ีดินว่างเปล่า หรือเพื่อประโยชน์
ในการจ าหน่ายท่ีดินว่างเปล่านั้น เช่น การก่อสร้างร้ัว หรือการปรับปรุงสภาพทางเข้าออก เป็นต้น และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
 ข้อ 14 การลงทุนเพื่อให้ได้มาหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนเมื่อพ้นก าหนด
ระยะเวลาห้าปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
 ข้อ 15 บริษัทจัดการต้องถืออสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมไว้อย่างน้อยสองปีเว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีไม่อาจถืออสังริมทรัพย์นั้นต่อไป
ได้ บริษัทจัดการอาจจ าหน่ายหรือโอนสินธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ก่อนระยะเวลาดังกล่าวได้ โดยต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบ และไม่ปรากฎว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนคัดค้าน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบ
ห้าขึ้นไปของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
                                                        
22ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
23ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
24ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
25ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
26ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 



 (2) ขอความเห็นชอบจากส านักงาน 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเป็นท่ีดินว่างเปล่าท่ีได้มาหรือมีไว้ตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง 
 
 ข้อ 16 การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาห้าปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการ
ค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันท่ีมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และน าเงินท่ีได้จากการจ าหน่าย
อสังหาริมทรัพย์หักค่าใช้จ่ายท้ังทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว้
ในโครงการ  ท้ังน้ี ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับต้ังแต่ถัดจากวันท่ีมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์นั้น 
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 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการย่ืนค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงาน ภายในห้าวันท าการนับต้ังแต่วันถัด

จากวันท่ีด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ ท้ังนี้ ตามแบบ 117-2 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ข้อ 17 การซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมท่ีระบุเฉพาะเจาะจง บริษัทจัดการต้องซื้อหรือเช่าในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีเปิดเผยไว้ใน
รายละเอียดของโครงการ และหากราคาท่ีจะซื้อหรือเช่าสูงกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า เกินร้อยละย่ีสิบของราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว 
บริษัทจัดการต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลท่ีซื้อหรือเช่าในราคานั้นในหนังสือชี้ชวนด้วย 
 การซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง หากบริษัทจัดการซื้อหรือเช่าในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมิน
ค่า เกินร้อยละย่ีสิบของราคาท่ีได้ จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว  บริษัทจัดการต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลซื้อหรือเช่าในราคาดังกล่าวตามที่ก าหนดในข้อ 

18 
 การจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หากบริษัทจัดการจ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าในราคาท่ีต่ ากว่าราคาท่ีได้จาก
รายงานการประเมินค่า เกินร้อยละย่ีสิบของราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว บริษัทจัดการต้องชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลท่ีจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า

ในราคาดังกล่าวตามที่ก าหนดในข้อ 18 
 รายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะจัดท าขึ้นล่วงหน้าก่อนการชื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์   ดังกล่าวได้ไม่เกินหกเดือน 
 
 ข้อ 17/128

 ความในข้อ 17 มิให้น ามาใช้บังคับในกรณีท่ีบริษัทจัดการซื้อ เช่า จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมโดย
ได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไว้ในโครงการ หรือตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้นและในกรณีเช่นว่านี้ ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม ข้อ 18(2) 
(3) หรือ (4) และข้อ 25(3) (ข) หรือ (4) (ข) 
 
 ข้อ 18 ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลท่ีเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการซื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีซื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่า  โดยหนังสือสรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ราคาท่ีซื้อ เช่า จ าหน่าย หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
 (2) ราคาท่ีได้จากรายงานการประมาณค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 

                                                        
27ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้

ลงทุนสถาบัน (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
28ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 



 (3) ข้อเท็จจริงและเหตุผลท่ีซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในราคาท่ีสูงกว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า เกินร้อยละย่ีสิบของราคา
ท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว 
 (4) ข้อเท็จจริงและเหตุผลท่ีจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในราคาท่ีต่ ากว่าราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า เกิน
ร้อยละย่ีสิบของราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว 
 (5) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาห้า
ปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยต้องระบุจ านวนและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก าหนดเวลาปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน รวมท้ังก าหนดเวลาและวิธีการคืนเงินค่าไถ่ถอนหน่วยลงทุน 
 
 ข้อ 19 ให้บริษัทจัดการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อท าการประเมินค่าและการสอบทานการประเมินค่า โดยให้บริษัทจัดการเสนอรายชื่อ
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองรายต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ และให้บริษัทจัดการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวนหนึ่งรายตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ เว้นแต่ในกรณีเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกของกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง ให้บริษัทจัดการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินได้โดยไม่
ต้องเสนอรายชื่อเพื่อขอรับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 ในกรณีท่ีบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีได้รับแต่งต้ังจากบริษัทจัดการไม่สามารถท าการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้บริษัทจัดการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินใหม่ โดยให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง บริษัทจัดการจะแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินให้ท าการประเมินค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกินสองคร้ังไม่ได้ 
 
 ข้อ 20 บริษัทจัดการต้องจัดให้บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท าการสอบทานการประเมินค่า ณ วันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
 ในกรณีท่ีอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใดได้มีการประเมินค่าคร้ังล่าสุดไปแล้วก่อนวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายนเป็น
ระยะเวลาไม่เกินหกเดือน บริษัทจัดการอาจไม่จัดให้มีการสอบทานการประเมินค่าก็ได้ หากบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท า
การสอบทานการประเมินค่า 
 
 ข้อ 21  ให้บริษัทจัดการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินท่ีท าการประเมินค่าคร้ังล่าสุดเป็นผู้สอบทานการประเมินค่าตามข้อ 20 
 
 ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการส่งส าเนารายงานการประเมินค่า พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน และให้ส านักงาน
ภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีได้รับรายงานการประเมินค่า  เว้นแต่กรณีรายงานการประเมินค่าท่ีจัดให้มีขึ้นตามข้อ 20 ให้ส่งรายงานดังกล่าวให้เฉพาะ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
 ข้อ 23 ภายใต้บังคับข้อ 16 ให้บริษัทจัดการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันท าการสุดท้าย
ของเดือนธันวาคม และด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) แจ้งมูลค่าท่ีค านวณได้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันท าการถัดจากวันท่ีค านวณเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 (2) แจ้งมูลค่าดังกล่าวข้างต้นท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองแล้วตาม (1) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในห้าวันท าการนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีค านวณ 
 
 ข้อ 24 ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด  ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากวันท่ีค านวณตามข้อ 23 อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์อย่างมี
นัยส าคัญ ให้บริษัทจัดการแจ้งเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบด้วย 
 



 ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการจัดท ารายงานแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมทุกรอบปีบัญชีสิ้นสุดเดือนธันวาคม และส่งให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมท้ังส่งให้ส านักงานภายในสามเดือนนับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนธันวาคม โดยรายงานดังกล่าวต้องมี
รายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (1) รายการแสดงทรัพย์สินแยกตามประเภท คือ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์ ตราสารแห่งหนี้ และเงินฝาก พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สิน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันท าการสุดท้ายของปี 
 (2) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมทุกรายการ ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ท่ีต้ัง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน 
ขนาดพื้นท่ี อายุการเช่า มูลค่าท่ีได้จากรายงานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด และภาระผูกพันต่าง ๆ เป็นต้น 
 (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการในระหว่างระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก) วันท่ี ราคา และเหตุผลที่ซื้อหรือเช่า 
  (ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการซื้อหรือเช่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น วันท่ีท าการประเมินค่า ราคาท่ีได้จาก
รายงานการประเมินค่า และวิธีท่ีใช้ในการประเมินค่า เป็นต้น 
  (ค) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือเช่า 
 (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายหรือการโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์แต่ละรายการใน ระหว่างระยะเวลาหนึ่งปี ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก) วันท่ี ราคา และเหตุผลที่จ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า 
  (ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เช่น วันท่ีท าการประเมินค่า 
ราคาท่ีได้จากรายงานการประเมินค่า และวิธีท่ีใช้ในการประเมินค่า เป็นต้น 
  (ค) ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่า และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  (ง) มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีจ าหน่ายหรือโอน 
 (5) รายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาห้าปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนท่ีได้ไถ่ถอนท้ังหมด และจ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุนรวมนั้นภายหลังการไถ่ถอน
หน่วยลงทุน 
 (6) งบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตาม ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ 
 (7) การเปรียบเทียบงบดุลและงบก าไรขาดทุนของปีปัจจุบันและปีก่อน 
 (8) ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาหนึ่งปีท่ีผ่านมา 
 
 ข้อ 26 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีก าไรสุทธิจากรายได้ประจ าหรือจากการขายอสังหาริมทรัพย์และบริษัทจัดการประสงค์จะจ่ายเงินปันผล ให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินได้ท่ีเป็นก าไรดังกล่าวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันถัดจากวันสิ้นงวดบัญชีประจ าปี 
 การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากการขายอสังหาริมทรัพย์ ให้บริษัทจัดการจ่ายได้ไม่เกิน สองในสามของก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้น 
 
 ข้อ 26/129

 บริษัทจัดการอาจลดเงินทุนของกองทุนรวมโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกินเน่ืองจากเหตุใดเหตุหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
 (1)30

 การตัดค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

                                                        
29ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 



 (2)31
 การตัดบัญชีสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 

 (3)32
 การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมภายในก าหนดระยะเวลาห้าปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 33
 ในการลดเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง หากมิได้ก าหนดไว้ในโครงการบริษัทจัดการ ต้องจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือ

หน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และได้มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น  ท้ังน้ี ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องระบุจ านวนเงินทุนและจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะลด วันปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และวันค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และให้บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)34

 ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน และค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว 
 (2)35

 ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุนตาม

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย  ท้ังน้ี มูลค่าหน่วยลงทุนให้ค านวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ  วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุน 
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 เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว ให้บริษัทจัดการย่ืนค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานภายในห้าวันท าการนับต้ังแต่วันถัด

จากวันท่ีด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน  ท้ังนี้ ตามแบบ 117-2 ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 
 ข้อ 27 บริษัทจัดการอาจเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมได้ภายในห้าปีนับต้ังแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยมีวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (1) เพื่อซื้อหรือเชา่อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
 (2) เพื่อด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้อยู่ในสภาพท่ีดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
 ในการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมนั้น ท้ังนี้ ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องระบุวัตถุประสงค์
การเพิ่มเงินทุน อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะลงทุนในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีระบุเฉพาะเจาะจงจ านวนเงินทุนและจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคาหน่วย
ลงทุนท่ีเสนอขาย และวิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 
 (2) ขอความเห็นชอบจากส านักงาน  โดยต้องระบุรายละเอียดเช่นเดียวกันกับการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) เป็นอย่างน้อย 
 (3) จัดส่ง หรือจัดให้มีหนังสือชี้ชวน โดยให้น าความในข้อ 5(2) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                                                                                                                                      
30ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
31ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
32ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
33ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
34ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
35ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 
36ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 



 (4) จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับ
ผู้ลงทุนสถาบัน และให้น าข้อ 12 แห่ง ประกาศ ท่ี กน. 11/2540 และข้อ 9 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 ข้อ 27/137

  มิให้น าข้อ 3(1) และ (5) ข้อ 6 (1) และข้อ 7 (1) (ข) มาใช้บังคับในกรณีท่ีเป็นโครงการท่ีมีการระดมเงินทุนในต่างประเทศ 
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 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านักงานอาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศ ท่ี กน. 11/2540 ประกาศนี้ และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับกองทุนรวมตามโครงการท่ีมีการระดมเงินทุนในต่างประเทศได้ 
 
 ข้อ 28 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เมษายน  พ.ศ.  2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

(นายอ านวย วีรวรรณ) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

หมายเหตุ: 

                                                        
37ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 
38ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 



          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 19/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

ลงวันท่ี 23/05/2540 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 01/05/2540 ฉบับทท่ัวไป เล่ม 114 ตอนท่ี 35ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 25/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 23/05/2540 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27/05/2540 ฉบับท่ัวไป เล่ม 144 ตอนท่ี 38ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 42/2540 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 28/11/2540 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 15/12/2540 ฉบับท่ัวไป เล่ม 114 ตอนพิเศษ 115ง 
          ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 1/2541 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน 

(ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 29/01/2541 ประกาศในราชกิจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2541 ฉบับท่ัวไป เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 12ง 
 


