
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน. 25/2552 
   เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(ประมวล) 
 
 
           

  อาศัยอ านาจตามความดังต่อไปนี้ 
  (1)  มาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนตามมาตรา 60  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 118(1) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33  
มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
           (2)  ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 12 และขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2552  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าหน้าที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551   
  (3)  ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 11 ข้อ 14 ข้อ 18 ข้อ 19(1) ข้อ 19(6) และข้อ 20 แห่ง 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง 
และจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม พ.ศ. 2552  เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
  (1) “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา
จากการลงทุนดังกล่าว 
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  (2) “เช่า”  หมายความว่า   เช่า ไม่ว่าการเช่านั้นจะเป็นการเช่าโดยตรง หรือเป็นการ 
รับโอนสิทธิการเช่า หรือเป็นการเช่าช่วงก็ตาม 
  (3) “โครงการ”  หมายความว่า   โครงการจัดการกองทุนรวม 
  (4) “ผู้ดูแลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (5) “หนังสือชี้ชวน”  หมายความว่า   หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่ก าหนดโดย
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  (6) “กองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง”  หมายความว่า   กองทุนรวมซึ่งก าหนด
อสังหาริมทรัพย์ที่จะได้มาจากการลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในโครงการ 
  (6/1)1 “การประกันรายได้”  หมายความว่า   การจัดให้มีบุคคลอ่ืนเข้ารับประกันรายได้
จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม  
ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่ประกันไว้ 
  (6/2)2 “ผู้รับประกันรายได้”  หมายความว่า   ผู้ที่ท าสัญญาประกันกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวมในการให้ประกันว่ากองทุนรวมจะได้รับรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ตามจ านวนและภายในระยะเวลา 
ที่รับประกันไว้ 
  (6/3)3 “หนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์”  หมายความว่า   หนังสือค้ าประกัน 
ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้กองทุนรวมเพื่อเป็นประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
  (6/4)4 “บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียน
ให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 
  (7) “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนรวม”  หมายความว่า   บุคคลที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บุคคลที่มิใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 1.  บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
3ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
4ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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 2.  บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม 1. เกินร้อยละสามสิบ 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว  เว้นแต่บุคคลตาม 1. 
เป็นบริษัทที่จัดต้ังในต่างประเทศ 
 (ข) นิติบุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคล
ดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วน 
 (ค) นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการกองทุนรวมด้วย 
 (ง) กรรมการ ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปของบริษัทจัดการ  
กองทุนรวม รวมทั้งบุคคลที่มีต าแหน่งซึ่งมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว 
 (จ) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมนั้น 
 (ฉ) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ง) หรือ (จ) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกิน 
ร้อยละสามสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจ านวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น 
  (8) “รายงานการประเมินค่า”  หมายความว่า   รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
ซึ่งระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลัก
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552  เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว 
  (9) “บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน”  หมายความว่า   บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและ 
ผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ พ.ศ. 2552 
  (10) “การประเมินค่า”  หมายความว่า   การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชน 
โดยเป็นการประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครอง 
ในทรัพย์สิน เงื่อนไข และข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอ่ืนของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการ 
ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส ารวจทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ 
  (11) “การสอบทานการประเมินค่า”  หมายความว่า   การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการส ารวจทรัพย์สิน 
  (12) “กองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง”  หมายความว่า   กองทุนรวมซึ่งก าหนดเพียง
ประเภทและท าเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้มาจากการลงทุนไว้ในโครงการ 
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  (13) “ผู้จองซื้อทั่วไป”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทั่วไป
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และมิใช่บุคคลดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้จองซื้อพิเศษ และ 
 (ข) เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน 
  (14)567 “ผู้จองซื้อพิเศษ”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนที่หนังสือชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรร 
ไว้แยกต่างหากจากผู้จองซื้อทั่วไป โดยผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก)8910 ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ กจ. 9/2555  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แต่ไม่รวมถึง 
ผู้ลงทุนตามข้อ 2(10) (18) (22) (23) (24) (25) และ (26) แห่งประกาศดังกล่าว 
 (ข)111213 กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุน 
ตาม (ก) หรือ (ค) ถึง (ญ) 
 (ค)141516 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (ง)171819 สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 

                                                        
5ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
6ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
7ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
8ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
9ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
10ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
11ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
12ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
13ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
14ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
15ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
16ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
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 (จ)202122 สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์ 
 (ฉ)232425 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 (ช)262728 โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 
 (ซ)293031 ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 
   32 1.  ผู้ลงทุนสถาบันตาม (ก) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 33 2.  ผู้ลงทุนตาม (ค) 

                                                                                                                                                                      
17ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
18ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
19ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
20ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
21ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
22ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
23ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
24ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
25ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
26ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
27ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
28ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
29ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
30ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
31ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
32ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
33ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
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   34 3.  กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม 1. หรือ 2. 
 (ฌ)353637 นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ซ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 (ญ)383940 ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ส านักงานก าหนด 
 (ฎ)4142 สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ 
 (ฏ)4344 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 (ฐ)4546 กองทุนรวมตามกฎหมายต่างประเทศที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 
 (ฑ)4748 ผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (ช) 
 (ฒ)4950 ผู้ลงทุนตามที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ 

                                                        
34ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
35ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
36ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
37ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
38ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
39ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
40ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
41ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
42ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
43ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
44ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
45ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
46ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
47ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
48ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
49ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  (14/1)51 “ผู้ลงทุนต่างด้าว”  หมายความว่า   ผู้ลงทุนที่เป็นคนต่างด้าวและนิติบุคคลที่มี
สิทธิในที่ดินเสมือนคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด แล้วแต่กรณี 
  (14/2)52 “ผู้จองซื้อประเภทกองทุน”  หมายความว่า   ผู้จองซื้อพิเศษที่เป็นบุคคลใด
บุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)53 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
 (ข)54 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 (ค)55 กองทุนประกันสังคม 
 (ง)56 กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 
  (15) “กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป”  หมายความว่า   กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป   
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดต้ังกองทุนรวม
และการเข้าท าสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
  (16) “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  (17) “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจาก
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไว้กับส านักงาน 
  (18) “บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
  (19) “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมให้ท าหน้าที่ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ 
ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุน 

                                                                                                                                                                      
50ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
51ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
52ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
53ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
54ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
55ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
56ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
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  (20) “ที่ปรึกษา”  หมายความว่า   บุคคลที่รับให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัท
จัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุน 
  (21) “ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า   ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจ
ลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  (22) “ผู้จัดการกองทุน”  หมายความว่า   ผู้ที่ท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการหา 
ดอกผลโดยวิธีอ่ืน 
  (23) “ศูนย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่”  หมายความว่า   ศูนย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ส าหรับ
จ าหน่ายสินค้าโดยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปอย่างไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งศูนย์ดังกล่าว 
มีมูลค่าไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท 
  (24) “รายได้ประจ า”  หมายความว่า   รายได้ที่เป็นผลตอบแทนเป็นปกติประจ า 
ที่กองทุนรวมได้รับเน่ืองจากการให้บุคคลอ่ืนใช้อสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่า ค่าบริการ เป็นต้น และ 
ให้หมายความรวมถึงดอกเบี้ยของรายได้ดังกล่าว 
  (25) “ธนาคาร”  หมายความว่า   ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
  (26) “สินค้า”  หมายความว่า   สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (27) “ตัวแปร”  หมายความว่า   ตัวแปรตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
  (28) “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า”  หมายความว่า   สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสัญญาอ่ืนในท านองเดียวกัน 
 

หมวด 1 
การจัดตั้งกองทุนรวม 

 
  ข้อ 357 ค าขอจัดตั้งกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)5859 การยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมต้องกระท าภายในวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2556 

                                                        
57ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
58ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
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  (2)6061 เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งมีการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป 
  (3)62 ข้อมูลตามค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอเป็นไปตามและไม่ขัดหรือ
แย้งกับหลักเที่ก าหนดในประกาศนี้ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
  (4)63 ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ในการน าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปให้เช่าแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ 
กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว  เว้นแต่เป็นการให้เช่าในส่วนที่ไม่มี
นัยส าคัญและได้ระบุไว้ในโครงการแล้ว 
  (4/1)64 ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขออนุมัติจัดต้ังตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
เป็นต้นไป ต้องเป็นกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง 
  (5)65 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ยื่นค าขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมไม่อยู่ระหว่างถูกสั่ง
ระงับการยื่นค าขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมตามประกาศนี้หรือไม่ เป็นการ
ชั่วคราว 
 
  ข้อ 4 การขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นค าขอ
เป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังต่อไปนี้ 
  (1) รายละเอียดโครงการตามรายการที่ก าหนดไว้ในระบบพิจารณาค าขอจัดตั้งกองทุน
รวม (Mutual Fund Approval System (MFAS)) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการยื่นค าขอจัดตั้งกองทุนรวมตาม
ประกาศนี้ ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องยื่นรายละเอียดโครงการดังกล่าวผ่านระบบข้างต้นด้วย   
ทั้งนี้ ในกรณีที่การพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อการยื่นค าขอจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศนี้ยังไม่แล้วเสร็จ 

                                                                                                                                                                      
59ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
60ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
61ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
62ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
63ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
64ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
65ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
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รายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  (2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมี
สาระส าคัญตามที่ก าหนดในมาตรา 119 
  (3) ร่างสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมีสาระส าคัญอย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อ 6 
  (4) ร่างหนังสือชี้ชวน 
  (5)66 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการตรวจสอบ
และสอบทาน (การท า due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในโครงการ  
ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และร่างหนังสือชี้ชวน  
ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด 
  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นรายงาน
การประเมินค่าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองรายเพิ่มเติมด้วย 
  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ประกอบค าขอด้วย 
  (1) ค ารับรองของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ขอ
อนุมัติจัดตั้งและจัดการ ซึ่งได้รับรองว่าบุคคลดังกล่าวได้รับรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สินและรายงานเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวม และรับรองว่า  
ได้ท าการตรวจสอบการลงทุนตามโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมแล้ว และเห็นว่าเป็นธุรกรรมในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนการท าธุรกรรม
กับคู่ค้าทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ 
  (2) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมก่อนการยื่นค าขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นเอกสารชี้แจง 
การเปลี่ยนแปลงโดยแสดงรายชื่อบุคคลที่ถูกเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
 
  ข้อ 4/167 รายละเอียดโครงการ ร่างข้อผูกพัน และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นตามข้อ 4 
วรรคหนึ่ง ต้องมีข้อก าหนดและข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1)68 ข้อก าหนดในรายละเอียดโครงการและร่างข้อผูกพันในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

                                                        
66ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
67ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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 (ก)69 การจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ 14  ทั้งนี้  
ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 14(1) (ข) ต้องมีข้อก าหนดที่จ ากัด
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้เกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
ในข้อ 14(1) (ข) 
 (ข)70 การด าเนินการกับเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1)  
ที่แสดงว่า 
    1.  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้ 
แผ่นดินโดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว และ 
                2.  ในระหว่างที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังมิได้ด าเนินการตาม 1.   
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดท าบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืน 
ของกองทุนรวมโดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
  (2)71 ข้อมูลและข้อก าหนดเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนในรายละเอียดโครงการและร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (ก)72 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง  หากราคาที่จะลงทุนซึ่งระบุ
ไว้ในโครงการสูงกว่าราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละสิบต้องแสดงข้อเท็จจริง
และเหตุผลของการลงทุนในราคาดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการและร่างหนังสือชี้ชวน 
 (ข)73 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง  ต้องมีข้อก าหนดใน
รายละเอียดโครงการที่แสดงว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะลงทุนในราคาที่สูงกว่าราคาต่ าสุดที่ได้จาก
รายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละสิบได้ เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ การขอมติและการนับคะแนนเสียงต้องก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน

                                                                                                                                                                      
68ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
69ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
70ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
71ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
72ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
73ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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ข้อ 55 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง และหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อขอมติต้องระบุข้อมูลตามข้อ 57(2) ด้วย 
 
  ข้อ 4/274 การจัดตั้งกองทุนรวมที่มีผู้รับประกันรายได้  ผู้รับประกันรายได้อย่างน้อย
หนึ่งรายต้องเป็นนิติบุคคล 
  75 ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้ตามวรรคหนึ่งมิได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาที่ผู้รับประกัน
รายได้รับประกันไว้  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นรายงานการสอบบัญชีของผู้รับประกันรายได้
ส าหรับสามรอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อนการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ประกอบค าขอจัดตั้ง
กองทุนรวมด้วย 
  76 รายงานการสอบบัญชีตามวรรคสองส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีล่าสุดต้อง
เป็นรายงานการสอบบัญชีที่จัดท าโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  เว้นแต่ในกรณี 
ที่รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีล่าสุดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2553 ให้ยื่นรายงานการสอบบัญชี
ที่จัดท าโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีได้ 
 
  ข้อ 5 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติจากส านักงานให้จัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแต่งตั้งบุคคลที่
ท าค ารับรองตามข้อ 4 วรรคสาม (1) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควร
โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจเพิกถอน
การอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 
  ข้อ 6 ร่างสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ดูแล
ผลประโยชน์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1) ด าเนินการตรวจตราอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

                                                        
74ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
75ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
76ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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 (ก) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์จากบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 (ข) ทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตรวจตราคร้ังก่อนแล้วเสร็จ 
  (2) บันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจตราให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย์นั้น 
  (3) แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ผู้ดูแล
ผลประโยชน์พบว่าอสังหาริมทรัพย์ช ารุดบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ 
  (4) แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้มีการประเมินค่าใหม่โดยพลันเมื่อผู้ดูแล
ผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต่อมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือมูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอย่างมีนัยส าคัญ 
  (5) ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวมให้เป็นไปตามโครงการและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  (6) รับรองว่าการค านวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  (7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานของกองทุนรวม 
  (8) พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ตามข้อ 78 วรรคสอง 
 
  ข้อ 7 ในการพิจารณาค าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ส านักงานอาจแจ้งให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งหรือแก้ไขเอกสารตามข้อ 4 ให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐาน
อ่ืนเพิ่มเติมได้ 
  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ส านักงานแจ้งตาม
วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมไม่ประสงค์
จะขออนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมอีกต่อไป  เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมแสดงให้เห็นได้ว่า
การที่มิได้ด าเนินการตามที่ส านักงานแจ้งภายในก าหนดเวลาดังกล่าวเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือ 
มีเหตุสมควร 
 
  ข้อ 8 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต้องจัด
ให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ 
และหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระส าคัญไม่ต่างจากฉบับร่างที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน 
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  ข้อ 8/177 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดูแลให้ข้อผูกพันและโครงการเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพัน
และโครงการโดยไม่ชักช้า 
 
  ข้อ 978 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  (1)79 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย์  ให้ใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อว่า “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” น าหน้า 
  (2)80 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการ
เช่าในอสังหาริมทรัพย์  ให้ใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อว่า “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์” น าหน้า 
  (3)81 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนทั้งตาม (1) และ (2) ให้ใช้
ชื่อหรือค าแสดงชื่อว่า “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า” น าหน้า 
 

หมวด 2 
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุน 

 
  ข้อ 10 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง  ห้ามมิให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนในการโฆษณาขายหน่วยลงทุนและในหนังสือชี้ชวน  เว้นแต่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะได้รับความเห็นชอบจากส านักงานให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นกองทุนรวมที่ระบุ
เฉพาะเจาะจง 

                                                        
77ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
78ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
79ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
80ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
81ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  ในการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ง  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่ง
ร่างหนังสือชี้ชวนที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้ส านักงานด้วย 
 
  ข้อ 11 ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งหนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลส าคัญให้ส านักงานไม่น้อยกว่าหนึ่งวันท าการก่อนการเร่ิมจัดส่ง แจกจ่าย หรือจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน และให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
และการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus  (MRAP)) ของส านักงานด้วย  และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการให้ข้อมูลที่จัดส่งนั้นมีข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้าและให้กระท าผ่านระบบงานข้างต้นด้วย 
 
  ข้อ 11/182 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนเป็นผู้ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  บริษัทจัดจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิ 
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
 
  ข้อ 12 ในการเสนอขายหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการแจกจ่าย
ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเพียงพอ ส าหรับข้อมูล 
ที่เป็นรายละเอียดโครงการ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเตรียมไว้เพื่อให้ผู้ลงทุนตรวจดูหรือร้องขอได้  
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นปัจจุบัน 
  83 ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีการประกันรายได้  ข้อมูลที่แจกจ่ายตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 7/1 การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการประกันรายได้ด้วย 
 
  ข้อ 13 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในหนังสือชี้ชวน 
 

                                                        
82ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
83ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  ข้อ 13/184 ในระหว่างระยะเวลาก่อนปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการกองทุน
รวมสามารถยุติการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน
ดังกล่าวได้ 
  85 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานให้ส านักงานทราบการยุติการขายหน่วยลงทุน
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น  และให้การอนุมัติให้จัดต้ังและ
จัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้ส านักงานทราบ 
  86 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงิน 
ค่าซื้อหน่วยลงทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลงตาม
วรรคสอง  และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
 
  ข้อ 1487 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)88 จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ไม่เกินกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก)89 เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 

                                                        
84ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
85ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
86ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
87ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
88ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
89ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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 2.  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับ 
ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 3.  บุคคลอ่ืนใดที่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงานเมื่อมีเหตุจ าเป็น 
และสมควร 
 (ข)90 เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับ
หน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
จะถือหน่วยลงทุนที่รับไว้ในส่วนที่เกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนรับหน่วยลงทุนดังกล่าว 
  (2)91 จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า และผู้ให้สิทธิ 
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว รวมกันได้ 
ไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 
  ข้อ 14/19293 การพิจารณาความเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศนี้  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกตาม
มาตรา 117 
 
  ข้อ 1594 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไป   
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)95 ข้อก าหนดหรือเงื่อนไขการซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ าของผู้จองซื้อแต่ละราย 
ต้องไม่ก าหนดไว้สูงกว่าห้าหมื่นบาท 
  (2)96 ก าหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกไม่ต่ ากว่าเจ็ดวัน 

                                                        
90ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
91ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
92ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
93ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
94ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
95ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
96ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  (3)97 จัดให้มีระบบในการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน โดยต้องก าหนดให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจ านวนน้อยได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนก่อน 
  (4)98 การก าหนดเงื่อนไขหรือข้อสงวนสิทธิในการจ าหน่ายหน่วยลงทุนต้องไม่มี
ลักษณะเป็นการจ ากัดกลุ่มผู้จองซื้ออันท าให้ไม่มีการกระจายการจ าหน่ายหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ 
  (5)99 ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้างขวางเพื่อให้มีการกระจายข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย 
  100 ในกรณีที่มีบุคคลใดซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายหน่วยลงทุนนั้น 
แก่ผู้จองซื้อทั่วไปเพื่อน าไปขายต่อ หรือเป็นการซื้อขายหน่วยลงทุนในบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แบบ 
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีข้อก าหนดให้บุคคลนั้นปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งและข้อ 14 ด้วย โดยอนุโลม 
  101 ความในวรรคหนึ่งให้น ามาใช้บังคับส าหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปด้วย 
 
  ข้อ 16102103 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
  (1)104 เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  (2)105 เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนเป็น
จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

                                                        
97ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
98ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
99ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
100ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
101ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
102ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
103ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
104ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
105ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
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  (3)106 ในกรณีที่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุนจองซื้อหน่วยลงทุน 
ไม่ครบตามอัตราที่ก าหนดใน (1) และ (2) ให้จัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือแก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามล าดับ 
 (ก)107 ผู้จองซื้อพิเศษ 
 (ข)108 เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
ที่กองทุนรวมจะลงทุน รวมทั้งเจ้าของที่ดินที่กองทุนรวมจะลงทุนในสิทธิเก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน  
หรือเจ้าของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสิทธิดังกล่าว 
 (ค)109 บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนที่รับหน่วยลงทุนตามสัญญารับประกัน 
การจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
  110 ในกรณีที่กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตามวรรคหนึ่ง (3)(ก) และ (ข) ได้รับการ
จัดสรรหน่วยลงทุน  ให้ถือว่าเป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง (3)(ก) และ (ข) 
ด้วย 
 
  ข้อ 17111112 ยกเลิกทั้งข้อ 17 
 
  ข้อ 18113 ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเกินร้อยละสี่สิบเก้าของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมด  หากเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)114 มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ 

                                                        
106ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
107ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
108ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
109ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
110ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
111ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
112ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
113ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
114ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  (2)115 มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด  ทั้งนี้ เมื่อค านวณพื้นที่ห้องชุด 
ที่กองทุนรวมจะลงทุนรวมกับพื้นที่ห้องชุดที่ถือกรรมสิทธิ์โดยผู้ลงทุนต่างด้าวในอาคารเดียวกันอยู่ก่อนแล้ว
คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละสี่สิบเก้าของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
 
  ข้อ 18/1116 ในการจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมคร้ังแรกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในข้อ 18  รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนที่จะเป็นผลท าให้กองทุนรวม
มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดด้วย 
 

หมวด 3 
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 
  ข้อ 19 ในการจัดให้มีหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) ด าเนินการให้หลักฐานดังกล่าวแสดงข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได้ 
  (2) มีข้อมูลของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนสามารถติดต่อกับบุคคลเหล่านั้นได้ 
  (3) ในกรณีที่มีข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นไว้ 
ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

                                                        
115ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
116ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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หมวด 4 
การส้ินสุดของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

 
  ข้อ 19/1117 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง 
 
  ข้อ 20118 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแล้ว  หากปรากฏกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้การอนุมัติให้จัดต้ังและจัดการกองทุนรวมนั้นสิ้นสุดลง 
  (1)119120 จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปและผู้จองซื้อประเภทกองทุน 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 16 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)  เว้นแต่เป็นการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 16 วรรคหนึ่ง (3) 
  (2)121 จ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย 
  (3)122 จ าหน่ายหน่วยลงทุนได้มีมูลค่าน้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท 
  (4)123 จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินอัตราที่ก าหนดใน
ข้อ 14 
  (5)124 จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 18 
  (6)125 มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในโครงการ 

                                                        
117ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
118ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
119ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
120ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
121ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
122ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
123ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
124ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
125ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้ส านักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้น
ได้อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมช าระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมช าระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 
  เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง  
ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
 
  ข้อ 21 ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมได้  
หากปรากฏกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศนี้ 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
  (2)126127 มีการเสนอขาย จ าหน่าย และจัดสรรหน่วยลงทุนโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตาม
ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 วรรคหนึ่ง (3) หรือข้อ 18 
 
  ข้อ 22 ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการใด ๆ หรือ
บุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอ่ืน อันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่
แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุน 
เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  ส านักงาน 
อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น 
 
  ข้อ 23 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  ส านักงานจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

                                                        
126ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
127ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
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  (1) แจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องท าการชี้แจง แสดงเหตุผล
ข้อเท็จจริง และหลักฐานภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนด 
  (2) ในกรณีที่ไม่มีการชี้แจงตาม (1) หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าให้เชื่อได้ว่า
การจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป
อย่างแท้จริง  ส านักงานจะสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมท าการแก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นนั้นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปอย่าง
แท้จริง  
  (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการตามที่ส านักงานสั่งตาม 
(2) หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่สามารถท าให้กองทุนรวมนั้นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไป
อย่างแท้จริง  ส านักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น 
 
  ข้อ 24 เมื่อมีการเพิกถอนการอนุมัติตามข้อ 21 ข้อ 22 หรือข้อ 23  หากได้มีการ 
เสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม 
คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน โดยให้น าความในข้อ 20  
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที 
 

หมวด 5 
การจัดการกองทุนรวม 

 
ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

 
  ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งส าเนาสัญญาดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  (1) สัญญาแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินภายในห้าวันท าการนับแต่วันท าสัญญา  
หรือนับแต่วันแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินก่อนการ
แต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์  แล้วแต่กรณี 
  (2) สัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) และสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
ภายในห้าวันท าการนับแต่วันท าสัญญาดังกล่าว 
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  ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมอ านวยความสะดวกให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินในการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนเพื่อการประเมินค่า 
  (2) ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ในการเข้า
ตรวจสภาพอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
 
  ข้อ 27128 ในการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแต่งต้ังบุคลากร 
เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  (2) ผู้จัดการกองทุนเพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
ตามข้อ 53 เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 
 
  ข้อ 27/1129 ในการแต่งตัง้ผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน
รวมต้องพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอ่ืน ที่ด าเนินการในลักษณะ 
ที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการด าเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวม เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
แสดงได้ว่ามีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการ 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้ 
  (2) ในกรณีที่แต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นผู้จัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ บุคคลดังกล่าวต้องด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต าแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุน 
 (ข) ต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน 
 
  ข้อ 28 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน
ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม

                                                        
128ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 03/06/2557 
129ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 03/06/2557 
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อสังหาริมทรัพย์ เพื่อท าหน้าที่ในการตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องระบุกรณีดังกล่าวไว้ในโครงการ โดยจะต้องระบุ
วิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้แทนผู้ถือหน่วยลงทุน จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดังกล่าวให้ชัดเจน
ไว้ในโครงการด้วย 
 
  ข้อ 29 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 
 

  ข้อ 30 เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
หากมีกรณีดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย 
  (1) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
  (2)130 การประเมินค่าทรัพย์สินและการสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สินตามข้อ 63 
ข้อ 64 และข้อ 65 โดยมีรายละเอียดข้อมูลตามข้อ 67 
 
  ข้อ 31 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  หากปรากฏ 
กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดร้องขอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
  ข้อ 32 ในการจัดการกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดการกองทุนโดยอนุโลม ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1) การด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
  (2) การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม  ทั้งนี้ ต้องเป็นการควบรวมกองทุนรวม
ด้วยกันเท่านั้น 
  (3) การด าเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัด
ช าระหนี้ 
 
  ข้อ 33 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใดหรือ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและสมควร จากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมได้ต่อเมื่อมีการ

                                                        
130ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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ก าหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใดหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการ
หรือหนังสือชี้ชวนอย่างชัดเจน 
 

ส่วนที ่2 
การด าเนินการเม่ือมีการถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสาม 

 
  ข้อ 34131132 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่ามีบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)133134 รายงานต่อส านักงานภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 
  (2)135136 แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  (3)137138 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 3 
  (4)139140 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 
  141142 ยกเลิกทั้งวรรค 2 

                                                        
131ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
132ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
133ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
134ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
135ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
136ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
137ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
138ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
139ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
140ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
141ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  ข้อ 35143144 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าบุคคลตามข้อ 
14(1) (ก) ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)145146 รายงานต่อส านักงานภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวม
รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 
  (2)147148 แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า
ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  (3)149150 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 3 
  (4)151152 ยกเลิกทั้งวงเล็บ 4 
  153154 ยกเลิกทั้งวรรค 2 
 
  ข้อ 35/1155156 ในกรณีที่บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่าย

                                                                                                                                                                      
142ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
143ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
144ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
145ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
146ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
147ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
148ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
149ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
150ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
151ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
152ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
153ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
154ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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หน่วยลงทุนตามข้อ 14(1) (ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานต่อส านักงานภายในห้าวันท าการ 
นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 
 
  ข้อ 35/2157 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการกองทุนรวมว่าผู้ที่เคยเป็น
เจ้าของหรือผู้โอนสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์  ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ และ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามข้อ 34 โดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่3 
การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

 
  ข้อ 36 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)158 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน 
รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) แล้ว และมีความเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ 
ที่จะลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก)159 มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป 
 (ข)160 มีศักยภาพในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น ต้ังอยู่ในท าเลที่ดีและมีทางเข้าออก
ที่เหมาะสมตามสภาพ ไม่มีลักษณะผูกติดกับการใช้งานของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงอันจะท าให้เปลี่ยน
ลักษณะการใช้งานเป็นประการอ่ืนได้ยาก และไม่มีข้อจ ากัดในการจัดหาผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงรายใหม่  
เป็นต้น  ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้ความเห็นในเร่ืองดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มี
ความเห็นของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

                                                                                                                                                                      
155ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
156ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
157ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
158ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
159ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
160ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 



29 
 

 (ค)161 มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตาม
กฎหมาย และเพียงพอต่อการที่กองทุนรวมจะใช้ด าเนินการหรือจัดหาผลประโยชน์ได้ 
            162 ในกรณีที่อาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนตามวรรคหนึ่ง  บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ด้วย 
  (2)163 อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนต้องอยู่ในประเทศไทย 
  (3)164 ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดหาผลประโยชน์ได้  หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก)165 มีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าโครงการ  
ณ วันที่ส านักงานอนุมัติให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่เป็นกองทุนรวม
ที่ระบุเฉพาะเจาะจง 
 (ข)166 มีการก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของมูลค่าโครงการ  
ณ วันที่กองทุนรวมท าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่ระบุ
เฉพาะเจาะจง 
   167 การค านวณมูลค่าโครงการตามวรรคหนึ่งมิให้นับมูลค่าที่ดินที่เป็นที่ตั้ง 
ของโครงการ  ทั้งนี้ สัดส่วนความคืบหน้าของการก่อสร้างต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่า
ทรัพย์สินด้วย 
  (4) ต้องเป็นการลงทุนโดยการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือโดยการได้มาซึ่งสิทธิ
เก็บกินหรือสิทธิเหนือพื้นดิน  โดยผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
ยินยอมที่จะขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์นั้นเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมแล้ว 

                                                        
161ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
162ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
163ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
164ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
165ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
166ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
167ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  (5) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องไม่อยู่ในบังคับ 
แห่งทรัพยสิทธิหรือมีข้อพิพาทใด ๆ  เว้นแต่จะเป็นประโยชน์แก่กองทุนรวมและได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงาน 
  (6) อสังหาริมทรัพย์ต้องไม่เป็นที่ดินว่างเปล่า  เว้นแต่จะแสดงได้ว่าจะเป็นประโยชน์  
ที่จะส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
  ข้อ 37 อสังหาริมทรัพย์ประเภทสิ่งก่อสร้างที่กองทุนรวมสามารถซื้อ เช่า หรือได้สิทธิ
ตามข้อ 36 ได้แก่ 
 (1) อาคารส านักงาน 
 (2) อาคารศูนย์การค้า 
 (3) อาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม 
 (4) อาคารโกดังสินค้า 
 (5) อาคารที่พักอาศัย เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ อาคารห้องชุดพักอาศัย อาคารหอพัก 
และบ้านพักอาศัย เป็นต้น 
 (6) อาคารโรงแรม 
 (7) อาคารศูนย์ประชุมหรือศูนย์นิทรรศการ 
 (8) ศูนย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ 
 (9) สิ่งก่อสร้างอื่นตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนมีมติเพิ่มเติมซึ่งส านักงานจะแจ้ง
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทราบ 
 
  ข้อ 38168 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือวันที่จดทะเบียนเพิ่มเงินทุน
ส าหรับกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามข้อ 54(1) แล้วแต่กรณี และด ารงอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าวทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)169 รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายก่อนสิ้นอายุโครงการ หรือ 
  (2)170 กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 

                                                        
168ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
169ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
170ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  ข้อ 39171 ยกเลิกทั้งข้อ 39 
 
  ข้อ 39172 ในกรณีที่กองทุนรวมประสงค์จะลงทุนในอาคารศูนย์การค้าหรือศูนย์จ าหน่าย
สินค้าขนาดใหญ่  มูลค่าของโครงการแต่ละแห่งในขณะที่กองทุนรวมลงทุน ต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท 
เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนในอาคารศูนย์การค้าหลายแห่ง กองทุนรวมอาจลงทุนในโครงการที่มีมูลค่า 
ไม่ถึงห้าร้อยล้านบาทก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสองร้อยห้าสิบล้านบาท และมูลค่าเงินลงทุนในโครงการ
ดังกล่าวเมื่อรวมกันทุกโครงการต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
  173 โครงการตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   โครงการ (project) ของอาคารศูนย์การค้า
หรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่ แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 40174 การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะต้องกระท าโดยเปิดเผย และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด 
ของกองทุนรวมเป็นส าคัญ 
  175 ในกรณีที่ราคาที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่ ากว่า
ราคาสูงสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละสิบ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแสดง
ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในราคาดังกล่าว 
ไว้ในหนังสือสรุปข้อมูลส าคัญที่จัดท าขึ้นตามข้อ 47 
 
  ข้อ 41176 ในการลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีรายงานการประเมินค่าที่จัดท าขึ้นล่วงหน้า 
ก่อนวันลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกินหกเดือน  ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าทรัพย์สิน 

                                                        
171ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
172ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
173ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 13/02/2555 
174ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
175ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
176ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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ที่ท าการประเมินค่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญภายในระยะเวลาดังกล่าว  บริษัทจัดการกองทุนรวม
ต้องจัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินใหม่ 
 
  ข้อ 42 ในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมท าสัญญาเช่าที่มี
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดหน้าที่มากกว่าหน้าที่อันเป็นปกติที่ผู้เช่าพึงต้องกระท าเมื่อสัญญาเช่า
สิ้นสุดลง หรือท าสัญญาเช่าช่วง  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน และต้องเป็นการเช่าจากบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องเป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิที่จะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
อสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเป็นที่ดิน ที่ดินน้ันจะต้องมีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ให้แล้ว 
  (2) ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีที่เป็นการเช่าอาคาร 
โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ให้เช่ามิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครอง 
ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีสถาบันการเงินตามกฎหมาย
ว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน หรือบริษัทประกันภัย เป็นผู้รับประกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลดังกล่าว หรือในกรณีที่มิได้จัดให้ผู้รับประกันความเสียหาย
เพื่อป้องกันความเสียหายเช่นว่านั้น  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเปิดเผยความเสี่ยงให้ผู้ลงทุนทราบ
โดยต้องระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลส าคัญถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการ
ของกองทุนรวม หากผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรอง 
การท าประโยชน์บอกเลิกสัญญา 
 
  ข้อ 43 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องถืออสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนไว้อย่างน้อยหนึ่งปี  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
โดยได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
 
  ข้อ 44 ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จากการลงทุน  ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมน าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปแสวงหาผลประโยชน์ได้เฉพาะการให้เช่าพื้นที่
โดยตรง หรือให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอ่ืนเพื่อน าอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาประโยชน์  ทั้งนี้ หากเป็น
การลงทุนในอาคารโรงแรม  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องน าอาคารดังกล่าวให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงแรมเท่านั้น 
  ในการจัดหาผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการให้เช่าพื้นที่และมีการจัดหา
ผลประโยชน์โดยการให้บริการประกอบด้วย เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์  บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ด าเนินการให้กองทุนรวมมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้เช่าเคร่ืองใช้
อุปกรณ์ตกแต่งที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงจากการให้เช่าพื้นที่นั้น เช่น ชุดรับแขก ชุดครัว เคร่ืองปรับอากาศ 
เป็นต้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์นั้นในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีใด ๆ 
  (2) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ตาม (1) ของแต่ละอาคาร
ให้ส านักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม 
  (3) ในการด าเนินการตาม (1) หากกองทุนรวมมีรายได้น้อยกว่าที่ก าหนด   
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการรายอ่ืนน าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้
จากการลงทุนไปจัดหาผลประโยชน์ หรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว หรือเลิกกองทุนรวม  ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีของ
กองทุนรวม และแจ้งให้ส านักงานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้
ด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ 
  ในกรณีที่เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจด าเนินการให้การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้วเสร็จก่อนการจัดหาผลประโยชน์ 
ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 
 
  ข้อ 44/1177 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องไม่จัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่าแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าว 
  178 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)179 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่ไม่มีนัยส าคัญและได้ระบุไว้ในโครงการแล้ว 
  (2)180 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้ก่อนวันที่ 16 กันยายน  
พ.ศ. 2554 
 
  ข้อ 44/2181 ในกรณีที่กองทุนรวมได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวโดยการให้เช่า 
                                                        
177ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
178ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
179ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
180ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 09/09/2554 
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แก่เจ้าของเดิม  บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องก าหนดค่าเช่าที่เรียกเก็บจากเจ้าของเดิมในลักษณะ 
ที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับคู่ค้าทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก 
 
  ข้อ 45 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุนให้เกิดรายได้ประจ าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของรายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีแรกและรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสุดท้ายของปี
ที่สิ้นอายุโครงการ หรือ 
  (2) เมื่อได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน 
 
  ข้อ 46 เมื่อมีการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดยพลัน 
  (1) เอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ และสัญญาซื้อ 
เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
  (2) สัญญาเป็นหนังสือที่แสดงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วย 
 
  ข้อ 47 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับ 
การลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
และส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมและส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงทุนหรือ
จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูได้ โดยหนังสือ
สรุปข้อมูลต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ 
ที่ตั้ง ประเภทการใช้งาน ขนาดพื้นที่ และภาระผูกพันต่าง ๆ 
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  (2) วันที่และราคาที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งชื่อผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 
  (3) วันที่และราคาขายหรือค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
ของกองทุนรวม รวมทั้งชื่อผู้ซื้อ ผู้เช่า ผู้รับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม 
  (4) วันที่ ราคาและวิธีการประเมินที่ได้จากรายงานการประเมินค่าของบริษัทประเมิน
ค่าทรัพย์สินทั้งสองราย รวมทั้งชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าว 
  (5)182 ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่า 
ร้อยละสิบ (ถ้ามี) 
  (6)183 ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในราคาต่ ากว่าราคาสูงสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่า 
ร้อยละสิบ (ถ้ามี) 
  (7) การรับประกันความเสียหายตามข้อ 42(2) (ถ้ามี) 
  (8) ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลประกอบการของกองทุนรวม ในกรณีที่มิได้ 
จัดให้มีผู้รับประกันความเสียหายตามข้อ 42(2) 
  เมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แล้ว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญตามวรรคหนึ่ง
ให้ตลาดหลักทรัพย์แทนการจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ภายในวันท าการถัดจากวันซื้อ เช่า จ าหน่าย 
หรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม หรือภายในก าหนดเวลาอื่นตามที่ตลาด
หลักทรัพย์ก าหนด 
 
  ข้อ 48 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมลงทุนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กองทุนรวมเข้าครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์และด าเนินการให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์นั้นคร้ังต่อ ๆ ไปทุกหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ด าเนินการตรวจตราครั้งก่อนแล้วเสร็จ 
  การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการให้มีการบันทึกสภาพอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จ
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ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมด าเนินการตรวจตรา และให้ส่งส าเนาบันทึกดังกล่าวให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่ท าบันทึกแล้วเสร็จ 
  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ว่า 
อสังหาริมทรัพย์ช ารุดบกพร่องอย่างมีนัยส าคัญ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการให้มีการ
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์นั้นให้อยู่ในสภาพที่จะใช้หาผลประโยชน์ได้โดยเร็ว 
 
  ข้อ 49 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการประกันภัยดังต่อไปนี้ 
  (1) การประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่อ
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
กองทุนรวมอันเน่ืองมาจากการเกิดวินาศภัยต่ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว โดยก าหนดให้กองทุนรวมเป็น
ผู้รับประโยชน์  ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  (2) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายจากความ
ช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม หรือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม ได้ท าประกันภัยนั้นไว้แล้ว  
ให้กองทุนรวมท าประกันภัยความรับผิดเฉพาะกรณีที่กองทุนรวมอาจถูกไล่เบี้ยให้ต้องรับผิด 
  การประกันภัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เอาประกันตลอดระยะเวลาที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเปิดเผยรายละเอียด
เกี่ยวกับการประกันภัยดังกล่าวไว้ในโครงการอย่างชัดเจน 
 
  ข้อ 50 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องด าเนินการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
ได้มาจากการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของกองทุนรวมอย่างดีที่สุด 
  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
ในส่วนที่จะได้รับมอบหมาย และมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 
  ภายหลังจากที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แต่งต้ังผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มี
คุณสมบัติตามวรรคสองแล้ว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนังสือแจ้งเร่ืองการแต่งตั้งผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์พร้อมทั้งค ารับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดให้ส านักงาน
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่แต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  เมื่อปรากฏว่าผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ขาดคุณสมบัติ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งการถอดถอนผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นั้น
ต่อส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถอดถอน 
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  ข้อ 51 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแต่งต้ังที่ปรึกษาได้ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ไม่น้อยกว่าห้าปี และบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่ให้บุคคลดังกล่าวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน
หรือจ าหน่ายหรือมีส่วนร่วมในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
  ข้อ 52 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท าและส่งรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือ 
เลิกสัญญากับบุคคลดังต่อไปนี้  ให้ส านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ถอดถอน 
หรือเลิกสัญญา 
  (1) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ 
  (2) ที่ปรึกษา 
 

ส่วนที ่4 
การบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 
  ข้อ 53 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างดังต่อไปนี้เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมก็ได้ 
  (1) พันธบัตรรัฐบาล 
  (2) ตั๋วเงินคลัง 
  (3) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้ออก 
  (4) เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
  (5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝาก 
ที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปรต้องได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานก่อนการลงทุน 
  (6) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ หากเป็น 
ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับตัวแปร 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานก่อนการลงทุน 
  (7) หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสาร
แห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 
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  (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (ก) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของหน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organizations of Securities Commission  (IOSCO) หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใน
ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange 
(WFE) 
 (ข) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีทรัพย์สินเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 
 (ค) ต้องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไป 
 (10) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการลงทุน  ทั้งนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสินค้าหรือตัวแปรอ่ืนใดที่มิใช่ราคาหลักทรัพย์ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน อัตราดอกเบี้ย ดัชนีทางการเงิน ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ หรืออันดับความน่าเชื่อถือ
ของหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหน้ี  สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานด้วย 
  (11) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่มิใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน ตามที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ 
  การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) และ (11) 
ที่นิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย ผู้ค้ า
ประกัน หรือผู้รับฝากเงิน ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม  เว้นแต่ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้ 
  (1) ภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม 
  (2) ช่วงระยะเวลาหกสิบวันก่อนวันจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวันจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (3) ช่วงระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันครบก าหนดอายุโครงการหรือวันเลิกกองทุนรวม 
  การค านวณอัตราส่วนการลงทุนตามวรรคสอง มิให้นับรวมตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  ผู้สลักหลัง 
ผู้ค้ าประกันโดยต้องเป็นการรับอาวัลแบบไม่มีเงื่อนไข หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือ 
ค้ าประกันเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจ านวนอย่างไม่มีเงื่อนไข 
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ส่วนที ่4/1184 
 

การถือหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงเป็นพเิศษ 
 

  ข้อ 53/1185 กองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นพิเศษได้ไม่เกิน
หนึ่งหุ้นตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (1)186 หุ้นดังกล่าวออกโดยบริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์จากกองทุนรวม  โดยหุ้นนั้น 
ให้สิทธิพิเศษในการอนุมัติการด าเนินงานบางประการของบริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ (golden share)  
ทั้งนี้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว และ 
  (2)187 บริษัทที่เช่าอสังหาริมทรัพย์ตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่กองทุนรวมในอัตราผันแปร
ตามผลประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า 
 

ส่วนที ่5 
การเพิม่เงินทุนจดทะเบียนและการลดเงินทุนจดทะเบียน 

 
  ข้อ 54 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อ 
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 
  (2) เพื่อด าเนินการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มาจากการลงทุนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี และมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์ 
 
  ข้อ 55188 ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

                                                        
184ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
185ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
186ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
187ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
188ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  (1)189 ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในเร่ืองวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม จ านวนหน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคา 
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย และวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้องได้รับคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
 (ก)190 ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน
ต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง 
ของกองทุนรวม 
 (ข)191 ในกรณีที่การขอมติกระท าโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง  โดยในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติดังกล่าว  ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุน 
มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ารายหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  ทั้งนี้  
จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าวต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมดังกล่าว จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  192 ยกเลิกทั้งวรรค 2 
  (2)193 ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) โดยต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 (ก)194 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ก 
 (ข)195 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ข 
 (ค)196 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ค 

                                                        
189ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
190ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
191ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
192ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
193ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
194ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
195ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
196ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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 (ง)197 ยกเลิกทั้งวงเล็บ ง 
  (3)198 ให้ข้อมูลตามข้อ 56 และข้อ 57 ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในหนังสือเชิญประชุมหรือ
หนังสือที่มีถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วแต่กรณี 
  199 ในการนับคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง (1)  บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้มิได้ 
  (1)200 เจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุนเพิ่มเติม  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อซื้อ เช่า หรือได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มเติม 
  (2)201 เจ้าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่กองทุนรวมเช่า  หรือผู้ให้สิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์แก่กองทุนรวม  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์
ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมที่จะใช้หาประโยชน์ 
  (3)202 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขาย
ให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง  ในกรณีที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง 
  (4)203 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม 
ในเร่ืองที่ขอมติ 
  (5)204 บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคล 
ตามวรรคสอง(1) (2) (3) หรือ (4)  แล้วแต่กรณี 
  205 ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการ
เฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมบางราย  หากผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติคัดค้านรวมกันเกิน 

                                                        
197ถูกยกเลิก โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
198ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
199ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
200ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
201ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
202ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
203ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
204ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
205ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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ร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการให้มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนในกรณีดังกล่าว 
 
  ข้อ 56 ข้อมูลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีในหนังสือเชิญประชุมหรือ
หนังสือที่มีถึงผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ 55(3)  
ต้องมีรายละเอียดของเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
  (2) จ านวนหน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนที่จะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคา
หน่วยลงทุนที่เสนอขาย วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และวันที่เสนอขายหน่วยลงทุน 
  (3) การจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่เพิ่มเพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ 
 
  ข้อ 57206 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ เช่า หรือรับโอน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ ในหนังสือเชิญประชุมหรือหนังสือที่มีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 55 วรรคหนึ่ง (3) ด้วย 
  207 (1) ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ และประเภทการใช้งาน  ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุอายุการเช่าอสังหาริมทรัพย์ด้วย 
  (2)208 ราคาที่จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่า 
โดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้งสองราย และเหตุผลที่จะซื้อหรือเช่าหากราคาที่จะซื้อหรือเช่าสูงกว่า
ราคาต่ าสุดที่ได้จากรายงานการประเมินค่าเกินกว่าร้อยละสิบ 
  (3)209 รายชื่อเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
ที่กองทุนรวมจะลงทุน ในกรณีที่ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์มิใช่
บุคคลเดียวกับบุคคลที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดของสิทธิของบุคคลดังกล่าว 
ที่มีสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

                                                        
206ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
207ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
208ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
209ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
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  (4)210 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อ เช่า หรือรับโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
ลักษณะเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลักษณะของความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าว 
  (5)211 การรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคล 
ผู้มีกรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือของบุคคลผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
กรณีที่เป็นการเช่าจากผู้มีสิทธิในอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาซึ่งท าไว้กับบุคคล
ดังกล่าว (ถ้ามี) 
  (6)212 สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
(ถ้ามี) 
  (7)213 สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าระหว่างกองทุนรวมและผู้เช่า กรณีกองทุนรวม 
ให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่ารายเดียวเพื่อไปประกอบกิจการ (ถ้ามี) 
  (8)214 รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมฅ
จะซื้อหรือเช่า โดยให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน โครงสร้างรายได้ที่จะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน และนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 
  ข้อ 58215216 เมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 55 แล้ว ให้บริษัทจัดการ 
กองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)217 ขอความเห็นชอบจากส านักงาน โดยต้องระบุข้อมูลตามข้อ 56 และข้อ 57  
พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ให้ส านักงานพิจารณา 
 (ก)218 รายละเอียดโครงการในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

                                                        
210ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
211ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
212ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
213ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
214ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
215ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
216ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
217ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
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 (ข)219 ร่างหนังสือชี้ชวนที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
 220 ในกรณีที่การขอความเห็นชอบเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม บริษัทจัดการ
กองทุนรวมต้องยื่นค าขอความเห็นชอบพร้อมทั้งเอกสารประกอบค าขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม  
พ.ศ. 2556  ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการตรวจสอบ
และสอบทาน (การท า due diligence) ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในเอกสารตามวรรค
หนึ่ง (ก) และ (ข) ซึ่งลงลายมอืชื่อโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทและเป็นไปตามแนวทางที่
ส านักงานก าหนดมาพร้อมกันด้วย 
  (2)221 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากส านักงานแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก)222 เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
 (ข)223 จัดให้มีหนังสือชี้ชวนที่มีสาระส าคัญไม่ต่างจากฉบับร่างที่ผ่านการ
เห็นชอบจากส านักงาน และจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม 
 (ค)224 จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการ
จดทะเบียนเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
  225 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้การให้ความเห็นชอบให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนนั้น
สิ้นสุดลง 

                                                                                                                                                                      
218ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
219ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
220ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
221ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
222ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
223ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
224ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
225ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 9) ลงวันท่ี 25/11/2556 
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  ข้อ 59 เมื่อพ้นระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่า
มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 20 วรรคสอง 
โดยอนุโลม 
 
  ข้อ 60226 ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
หลายกรณีดังต่อไปนี้  หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะจ่ายสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
เท่านั้น 
  (1)227 กองทุนรวมมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  (2)228 มูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนหรือ
มีไว้ลดลงจากการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าทรัพย์สิน 
  (3)229 กองทุนรวมมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีซึ่งทยอย 
ตัดจ่าย 
 
  ข้อ 61230 ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามข้อ 60  ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมลดเงินทุนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)231 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา 
ลดเงินทุนจดทะเบียน บริษัทจัดการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้มีการระบุเร่ืองดังกล่าวไว้ในโครงการ 

                                                        
226ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
227ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
228ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
229ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
230ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
231ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  (2)232 ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน  
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวมิให้หักออกจากก าไรสะสม
ของกองทุนรวม 
  (3)233 ยื่นค าขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อส านักงานภายในห้าวันท าการ
นับแต่วันที่ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน 
  (4)234 จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้ใน 
เว็บไซด์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
ตรวจสอบได้  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก)235 เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 
 (ข)236 จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุน 
ที่ลดในแต่ละคร้ัง 
 (ค)237 วันปิดสมุดทะเบียน และวันที่ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
  ข้อ 62 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการลดจ านวนหน่วยลงทุน 
เฉพาะส่วนที่มีการเสนอขายเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยค านวณตามสัดส่วนของราคาที่เสนอขาย 
และเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน  และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ
หน่วยลงทุน โดยให้น าความในข้อ 20 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  พร้อมทั้งจดทะเบียนลดเงินทุน
ของกองทุนรวมตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 

                                                        
232ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
233ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
234ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
235ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
236ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
237ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
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  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 
ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน โดยให้น าความในข้อ 20 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที ่6 
การประเมินค่าและการสอบทานการประเมินค่า 

 
  ข้อ 63 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวนสองราย
เพื่อท าการประเมินค่าในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ก่อนที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  (2) ก่อนที่จะจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 
  ข้อ 64 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวนหนึ่งราย
เพื่อท าการประเมินค่าในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ทุกสองปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  (2) ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นอันมี
ผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับการแจ้งจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 
  ข้อ 65 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินจ านวนหนึ่งราย
เพือ่ท าการสอบทานการประเมินค่าทุกหนึ่งปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าครั้งล่าสุดไปแล้ว 
 
  ข้อ 66 ในการแต่งต้ังบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อท าการประเมินค่าหรือท าการ 
สอบทานการประเมินค่า  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินรายใดรายหนึ่ง
ให้ท าการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เดียวกันติดต่อกันเกินสองคร้ัง
ไม่ได ้
 
  ข้อ 67238 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน 
ไปพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 69 โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                                                        
238ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
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  (1)239 ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
  (2)240 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน 
  (3)241 ราคาที่ได้รับจากรายงานการประเมินค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า 
  (4)242 วิธีการประเมินค่า หรือการสอบทานการประเมินค่า ทั้งนี้ ในกรณีที่การประเมิน
ค่าหรือสอบทานการประเมินค่าใช้วิธีการพิจารณาจากรายได้  ให้ระบุระยะเวลาการประเมินค่า หรือ
สอบทานการประเมินค่าด้วย 
  (5)243 วันที่ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า 
  (6)244 สิทธิของผู้ลงทุนในการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการประเมินค่าหรือรายงาน
การสอบทานการประเมินค่าจากบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 
  ข้อ 68245 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งส าเนารายงานการประเมินค่าหรือรายงานการ
สอบทานการประเมินค่า แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยส าเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์โดยพลัน 
  246 นอกจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท าและ 
สง่สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่า แล้วแต่กรณี  
ที่มีรายละเอียดตามข้อ 67(1) ถึง (5) และข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ต่อผู้ดูแลผลประโยชน์และส านักงาน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวด้วย 
  (1)247 สมมติฐานที่ส าคัญที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินค่าหรือการสอบทาน 
การประเมินค่า 

                                                        
239ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
240ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
241ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
242ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
243ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
244ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
245ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
246ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
247ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม
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  (2)248 ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่แสดงว่า รายงานการประเมินค่าหรือ
รายงานการสอบทานการประเมินค่านั้นได้น าข้อก าหนดและเงื่อนไขในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวระหว่างกองทุนรวมกับคู่สัญญาของกองทุนรวมมาก าหนดเป็นสมมติฐานในการ
ประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่าแล้ว และราคาที่ได้รับจากรายงานดังกล่าวเหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 

ส่วนที ่7 
การค านวณมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน 

 
  ข้อ 69 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม 
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี   
ทั้งนี้ มูลค่าที่ค านวณได้ดังกล่าวต้องมีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการค านวณมูลค่าดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวัน 
อย่างน้อยหนึ่งฉบับและปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์  พร้อมทั้งการเปิดเผยชื่อ ประเภท และที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์
ที่กองทุนรวมได้มาจากลงทุนด้วย 
 
  ข้อ 70 ในกรณีที่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ 
ค านวณตามข้อ 69 วรรคหนึ่ง อันมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
อย่างมีนัยส าคัญ  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ไปพร้อมกับการเปิดเผยตามข้อ 69 วรรคสองด้วย และหากเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้น
ภายหลังจากวันที่มีการเปิดเผยตามข้อ 69 วรรคสองแล้ว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเร่ืองดังกล่าว
โดยพลัน 
 
  ข้อ 71 ในการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ค านวณตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

                                                        
248ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 8) ลงวันท่ี 27/09/2556 
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  (1) อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้ใช้ราคาที่ได้จากรายงาน 
การประเมินค่าหรือรายงานการสอบทานการประเมินค่าคร้ังล่าสุด แล้วแต่กรณี  เว้นแต่การค านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมคร้ังแรก ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ราคาที่ลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
  (2) ทรัพย์สินอ่ืนตามข้อ 53 ให้ก าหนดมูลค่าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคม
ก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
 
  ข้อ 71/1249 การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือมูลค่าหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)250 ค านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสองต าแหน่ง 
โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
  (2)251 ค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมห้าต าแหน่ง โดยใช้วิธีการ 
ปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  และประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมสี่ต าแหน่ง 
โดยตัดทศนิยมต าแหน่งที่ห้าทิ้ง 
  252 ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการค านวณตามวรรคหนึ่ง  ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมน าผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 

ส่วนที ่7/1253 
 

การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมทีม่ีการประกนัรายได้ 
 

  ข้อ 71/2254 ความในส่วนนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีการประกันรายได้ 
 

                                                        
249ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
250ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
251ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
252ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
253ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
254ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  ข้อ 71/3255 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และ
ผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการประกันรายได้โดยผู้รับประกัน
รายได้ที่เป็นนิติบุคคล และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)256 มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้อย่างชัดเจน 
ในโครงการและหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ หนังสือชี้ชวนต้องแสดงความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่
ได้จากการวิเคราะห์ความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญารับประกันรายได้ด้วย 
  (2)257 ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้มิได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์
หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาที่ผู้รับประกันรายได้รับประกัน
ไว้บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่งและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 (ก)258 งบการเงินหรืองบการเงินรวมของสามรอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อน
วันยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม หรือก่อนวันยื่นค าขอรับความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
จากส านักงาน หรืองบการเงินหรืองบการเงินรวมเท่าที่มีการจัดท าไว้ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้เป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นไม่ถึงสามปี 
 (ข)259 งบการเงินหรืองบการเงินรวมตาม (ก) ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี
ล่าสุดต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
เว้นแต่ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีล่าสุดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2553  ให้ใช้ 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีได้ 
 
  ข้อ 71/4260 ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้มิได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์
หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาที่ผู้รับประกันรายได้รับประกันไว้
บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่มีการประกันรายได้ 

                                                        
255ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
256ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
257ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
258ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
259ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
260ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  (1)261 จัดให้มีข้อก าหนดหรือข้อสัญญาที่มีผลให้ผู้รับประกันรายได้จัดท างบการเงิน
หรืองบการเงินรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี ที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจาก
ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
                                 262 ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก)263 กรณีการจัดท างบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2553 
 (ข)264 กรณีที่มีการแต่งต้ังผู้รับประกันรายได้ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนไว้แล้วก่อน
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
  (2)265 จัดให้มีงบการเงินหรืองบการเงินรวมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
ของผู้รับประกันรายได้ ณ ที่ท าการทุกแห่งและบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และจัดส่ง 
งบการเงินดังกล่าวต่อส านักงาน  ทั้งนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้รับประกันรายได้จัดส่งงบการเงินหรือ
งบการเงินรวมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกระทรวงพาณิชย์ 
  (3)266 ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ไว้ในรายงานของกองทุนรวมที่จัดท าขึ้นตามข้อ 74 
 (ก)267 สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) จากงบการเงินหรืองบการเงินรวม
ของผู้รับประกันรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีเดียวกันกับการจัดท ารายงานของกองทุนรวม และ
จากงบการเงินหรืองบการเงินรวมสองรอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อนการจัดท ารายงานของกองทุนรวม 
 (ข)268 รายละเอียดของการปฏิบัติตามสัญญาประกันของผู้รับประกันรายได้ 
ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี เช่น การบังคับหลักประกัน หรือจ านวนเงินที่ผู้รับประกันรายได้จ่าย
ให้แก่กองทุนรวมตามสัญญาประกัน เป็นต้น 

                                                        
261ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
262ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
263ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
264ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
265ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
266ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
267ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
268ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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 (ค)269 ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมจากการวิเคราะห์และประเมิน 
ฐานะทางการเงินของผู้รับประกันรายได้ เกี่ยวกับความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติ 
ตามสัญญาในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีถัดไป (ถ้าม)ี  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ไม่ประสงค์จะแสดงความเห็นดังกล่าวให้ระบุว่า “ไม่แสดงความเห็น”  และ 
 (ง)270 การเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ้นจริงจากการหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และรายได้ตามสัญญาประกันรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
  (4)271 ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้มิใช่บริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (ก)272 ข้อมูลตาม (3) (ข) และ (ง) ให้แสดงไว้ในรายงานของกองทุนรวมที่จัดท าขึ้น
ตามข้อ 74  และ 
 (ข)273 ข้อมูลตาม (3) (ก) และ (ค) ให้จัดให้มีไว้ ณ ที่ท าการทุกแห่ง และบนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม  ตลอดจนแจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน  ทั้งนี้ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้รับประกันรายได้จัดส่งงบการเงินหรืองบการเงินรวมต่อกระทรวงพาณิชย์ 
 
  ข้อ 71/5274 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผู้ถือ 
หน่วยลงทุนในการตรวจดูหรือขอส าเนาข้อมูลตามข้อ 71/3(2) ข้อ 71/4(2) และ (4) (ข) ได้ในระหว่าง
เวลาท าการของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 

ส่วนที ่8 
การจัดท ารายงานของกองทุนรวม 

 
  ข้อ 72 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตาม 
ข้อ 36(3)  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท ารายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกรอบระยะเวลา 

                                                        
269ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
270ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
271ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
272ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
273ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
274ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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หกเดือนนับแต่วันที่ลงทุนจนกว่าการก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และจัดส่งให้ส านักงานภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว  ทั้งนี้ ให้เปิดเผยความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ 
ของบริษัทจัดการด้วย 
 
  ข้อ 73 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท างบการเงินของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีส าหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน 
 
  ข้อ 74 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดท ารายงานของกองทุนรวมทุกวันสิ้น 
รอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีและส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
 
  ข้อ 75 รายงานของกองทุนรวมตามข้อ 74 ต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1) รายการแสดงทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้โดยแยกตามประเภททรัพย์สิน  
ทั้งนี้ หากเป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกันแต่ในสาระส าคัญเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แตกต่างกัน หรือ 
มีความเสี่ยงของตราสารที่แตกต่างกันเนื่องจากมีสินค้าหรือตัวแปรที่แตกต่างกัน ให้แยกแสดงรายการ 
ออกจากกันด้วย เช่น อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ทั่วไป  
ตั๋วเงินทั่วไป ตั๋วแลกเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร 
เงินฝาก บัตรเงินฝากทั่วไป บัตรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนหรือการช าระคืนเงินลงทุนอ้างอิงกับสินค้า
หรือตัวแปร เป็นต้น พร้อมทั้งมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม   
พร้อมอัตราส่วนต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปี 
  (2) รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนทุกรายการ โดยแยกตาม
รายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน 
ขนาดพื้นที่ อายุการเช่าหรือได้สิทธิ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าหรือสอบทานการประเมินค่า
คร้ังล่าสุด รายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี และภาระผูกพันต่าง ๆ เป็นต้น 
  (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
แต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
และผู้ขาย ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี 
 (ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้งสองราย เช่น วันที่ท าการประเมินค่า ราคาที่ได้
จากรายงานการประเมินค่า วิธีที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
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 (ค) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ 
  (4) รายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
แต่ละรายการในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก) วันที่ ราคา เหตุผลที่จ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
และผู้รับโอนอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 (ข) รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินค่าก่อนการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้งสองราย เช่น วันที่ท าการประเมินค่า ราคาที่ได้ 
รับจากการรายงานการประเมินค่า วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่า ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน เป็นต้น 
 (ค) ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ง) ราคาที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่จ าหน่าย 
  (4/1)275 ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน (ถ้าม)ี ของกองทุนรวม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ของกองทุนรวม ซึ่งต้องระบุสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก)276 ระยะเวลาการกู้ยืมเงิน วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดสัญญากู้ยืมเงิน 
 (ข)277 จ านวนเงินกู้ยืม ณ วันท าสัญญา จ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบ 
ระยะเวลาบัญชี และสัดส่วนการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม 
 (ค)278 หลักประกันการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
  (5) รายงานของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่แสดงถึงภาพรวมของธุรกิจการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนและแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว 
  (5/1)279 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันรายได้และผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม 
ตามข้อ 71/4 
  (6) งบดุลและงบก าไรขาดทุนที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี 

                                                        
275ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
276ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
277ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
278ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
279ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  (7) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือ
กองทุนรวม ซึ่งต้องมีรายละเอียดตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
  (8) ความเห็นของผู้ดูแลประโยชน์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบ
ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา 
  (9) ข้อมูลการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  (10) ชื่อและที่อยู่ของที่ปรึกษาและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมทุกราย (ถ้ามี) 
  (11)280 รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวม 
 

ส่วนที ่9 
การจ่ายเงินปันผล 

 
  ข้อ 76281282 ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 
ของรอบปีบัญชี 
  283284 ในกรณีที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากก าไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้ 
  285286 การจ่ายเงินปันผลตามวรรคหนึ่งต้องไม่ท าให้กองทุนรวมเกิดยอดขาดทุนสะสม
เพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
  287288 ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   ก าไรสุทธิที่หักก าไรที่ยัง 

                                                        
280ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 10) ลงวันท่ี 03/06/2557 
281ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
282ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
283ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
284ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
285ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
286ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
287ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
288ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
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ไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางที่ส านักงานก าหนด เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 
 

หมวด 6 
การเลกิกองทุนรวม 

 
  ข้อ 77 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการเลิกกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้าราย  ทั้งนี้ ภายในวันท าการ
ถัดจากวันที่ทราบเหตุดังกล่าว 
  (2) จ านวนเงินทุนจดทะเบียนลดลงต่ ากว่าห้าร้อยล้านบาท เมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหน่วยลงทุน โดยให้เลิกกองทุนรวมภายในวันท าการถัดไป  เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่ลงทุน
เฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
  (3) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการได้  เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจด
ทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม แต่ไม่สามารถลงทุน
เพิ่มเติมนั้นได้ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ด าเนินการตามข้อ 62 แล้ว 
  (4) กรณีอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
 
  ข้อ 78 ในกรณีที่มีการก าหนดอายุโครงการของกองทุนรวม  เมื่อจะเลิกกองทุนรวมให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมในระยะเวลาหนึ่งปีก่อน
ครบก าหนดอายุโครงการ โดยวิธีการเปิดเผยและให้โอกาสผู้ที่ประสงค์จะรับโอนอสังหาริมทรัพย์อย่าง
เสมอภาคกัน 
  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่อาจจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีที่ก าหนดใน
วรรคหนึ่งได้ก่อนหกเดือนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเห็นว่า
ราคาที่จะได้จากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีที่ก าหนดในวรรคหนึ่งไม่เหมาะสม  ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน 
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หมวด 6/1289 
 

การผ่อนผันวธีิจัดการกองทุนรวมในกรณีทีก่องทุนรวม 
ประสบปัญหาในการด าเนินงาน 

 
  ข้อ 78/1290 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถแสดงได้ว่ากองทุนรวม 
ประสบปัญหาในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญ  
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
อาจเป็นข้อจ ากัดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันวิธีการจัดการกองทุนรวม
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
  291 การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ส านักงานอาจก าหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
กระท าการหรือไม่กระท าการใดด้วยก็ได้ 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

 
  ข้อ 79292 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ก่อนในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  เกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดอยู่แล้ว  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)293 จ่ายเงินปันผลและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ตามที่ก าหนด
ในรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
  (2)294 ไม่ต้องด าเนินการตามความที่ก าหนดในส่วนที่ 2 ของหมวด 5 

                                                        
289ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 11/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 16/05/2555 
290ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 11/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 16/05/2555 
291ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ. 11/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 16/05/2555 
292ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
293ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
294ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  295 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้มีการ
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
  296 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเป็นกลุ่มเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความ 
ในข้อ 14/1 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  ข้อ 79/1297 ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 14(1) (ก) ถือหน่วยลงทุน
เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดอยู่แล้วก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2552  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)298 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ตามที่ก าหนดในรายละเอียด
โครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อน
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
  (2)299 ไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 35(2) 
  300 ความในวรรคหนึ่งมิให้น ามาใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 
  ข้อ 79/2301 ในกรณีที่กองทุนรวมได้จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)302 ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้แผ่นดิน 

                                                        
295ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
296ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
297ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
298ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
299ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
300ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
301ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
302ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  (2)303 แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
กับบริษัทจัดการกองทุนรวม เพื่อให้มีข้อก าหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (ก)304 การจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและการใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อ 14  ทั้งนี้  
ในกรณีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนตามข้อ 14(1) (ข) ต้องมีข้อก าหนดที่จ ากัด
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้เกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
ในข้อ 14(1) (ข) 
 (ข)305 การยกเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นรายได้
แผ่นดินในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ด าเนินการตาม (1) 
  (3)306 ในกรณีที่กองทุนรวมมีเงินปันผลส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมจัดท าบัญชีและแยกเงินดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนรวมโดยไม่น ามา
รวมค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมจนกว่าจะได้ยกเงินดังกล่าวให้แก่แผ่นดินหรือจนกว่า
จะเลิกกองทุนรวมนั้นในกรณีที่ไม่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ด าเนินการตาม (1) 
  307 มติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   มติโดย
เสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
  308 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน และแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่  
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  หรือในกรณีที่กองทุนรวมมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหน่วยลงทุน
เกินอัตราที่ประกาศก าหนดและบริษัทจัดการกองทุนรวมจะมีการจ่ายเงินปันผลภายในก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันให้แล้วเสร็จก่อน
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

                                                        
303ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
304ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
305ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
306ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
307ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
308ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
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  309 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ง (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม 
ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการต่อส านักงาน โดยให้ยื่นค าขอความเห็นชอบล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่ก าหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการมีผล 
 
  ข้อ 80 ให้บรรดาค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2550  เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550  
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อก าหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีค าสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตาม 
ประกาศนี้ใช้บังคับ 
 
  ข้อ 81 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2550  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550  ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ประกาศฉบับนี้ 
 
  310 ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป 

      
 
 
 

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 

                                                        
309ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจดัการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 05/11/2553 
310ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตัง้และจัดการกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ ลงวันท่ี 26/02/2556 
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หมายเหตุ: 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28/07/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อ 16/08/2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 115 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 53/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/10/2552 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 16/11/2552 เล่ม 126 ตอนพิเศษ 167 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 47/2553 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 05/11/2553 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 16/11/2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 133 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2554 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 09/09/2554 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 23/09/2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 110 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 13/02/2555 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 17/02/2555 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 36 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 11/2555 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16/05/2555 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 15/06/2555  เล่ม 129 ตอนพิเศษ 94 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 26/02/2556 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 18/06/2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 35 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27/09/2556 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 29/10/2556 เล่ม 130 ตอนพิเศษ 147 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 40/2556 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 25/11/2556 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 09/12/2556 เล่ม 130 ตอน 178 ง 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2557 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 03/06/2557 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อ 20/06/2557 เล่ม 131 ตอนพิเศษ 116 ง 
 


