
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน. 12/2550 
   เร่ือง  รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 

 
           

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 6/2540  
 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
 (2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 15/2540  
เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 พฤษภาคม  
พ.ศ. 2540 
 (3) ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 43/2540  
เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2540 
 

 ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
 “กลุ่มบุคคลเดียวกัน”  หมายความว่า  กลุ่มบุคคลเดียวกันตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 “กองทุนรวม”  หมายความว่า  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อน าเงินที่ได้จากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุนดังกล่าว 
 “กองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง”  หมายความว่า  กองทุนรวมซึ่งก าหนดอสังหาริมทรัพย์ที่จะ
ได้มาจากการลงทุนไว้เป็นการแน่นอนแล้วในโครงการ 
 “กองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง”  หมายความว่า  กองทุนรวมซึ่งก าหนดเพียงประเภทและ
ท าเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้มาจากการลงทุนไว้ในโครงการ 



 1 “การประกันรายได้”  หมายความว่า   การจัดให้มีบุคคลอ่ืนเข้ารับประกันรายได้จากการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมตามจ านวนและ
ภายในระยะเวลาที่ประกันไว้ 
 “การประเมินค่า”  หมายความว่า  การค านวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนโดยเป็น
การประเมินอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ข้อจ ากัดสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน 
เงื่อนไขและข้อจ ากัดทางกฎหมาย ข้อจ ากัดอ่ืนของการใช้ประโยชน์ รายละเอียดการใช้ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน และรายละเอียดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส ารวจทรัพย์สินตามสภาพที่เป็นอยู่ 
 “การสอบทานการประเมินค่า”  หมายความว่า  การเสนอความเห็นเกี่ยวกับมูลค่า
อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม โดยมิได้มีการส ารวจทรัพย์สิน 
 “โครงการ”  หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม 
 “เงินทุนโครงการ”  หมายความว่า  วงเงินที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถจ าหน่ายหน่วย
ลงทุนได้ไม่เกินวงเงินดังกล่าว ซึ่งระบุไว้ในโครงการ 
 “เช่า”  หมายความว่า  เช่า ไม่ว่าการเช่านั้นจะเป็นการเช่าโดยตรง  หรือเป็นการรับโอน สิทธิการ
เช่า หรือเป็นการเช่าช่วงก็ตาม 
 “ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลที่รับให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่บริษัทจัดการกองทุนรวม
เกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการลงทุน 
 “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
การจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน 
 “บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน”  หมายความว่า  บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 “บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
 “ผู้จองซื้อพิเศษ”  หมายความว่า ผู้จองซื้อพิเศษตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

                                                        
1ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2553 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 
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 “ผู้ดูแลผลประโยชน์”  หมายความว่า  ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 “ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์”  หมายความว่า  นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ
กองทุนรวมให้ท าหน้าที่ในการบริหารหรือจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมได้มา
จากการลงทุน 
 2 “ผู้รับประกันรายได้”  หมายความว่า   ผู้ที่ท าสัญญาประกันกับบริษัทจัดการกองทุนรวมใน
การให้ประกันว่ากองทุนรวมจะได้รับรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวม ตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่รับประกันไว้ 
 “ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 “รายงานการประเมินค่า” หมายความว่า  รายงานของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่า โดยมีผู้ประเมินหลักตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าว 
 “ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 

 ข้อ 3 ในการยื่นค าขอจัดต้ังกองทุนรวม   บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงรายละเอียด
โครงการดังต่อไปนี้ 
 (1) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 (2) ชื่อ ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของโครงการ 
 (3) จ านวนเงินทุนโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวน ประเภทและราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย รวมทั้งจ านวนเงินจองซื้อขั้นต่ า 
 (4) นโยบายในการลงทุน และข้อจ ากัดการลงทุนของกองทุนรวม 
 (5) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
 (ก) ผู้ดูแลผลประโยชน์  ทั้งนี้ ให้ระบุสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินและเงื่อนไขในการ
เปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 (ข) ผู้สอบบัญชี 
 (ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 (ง) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
 (จ) ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
 (ฉ) บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

                                                        
2ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2553 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 
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 (ช) ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 
 (ซ) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
 (6) วิธีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน วิธีการ
จัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าจองซื้อพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือ
แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนของโครงการที่ต้องยุติโครงการ 
 (7)3 ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ไม่เกินหน่ึง
ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่
บุคคลใดที่ได้รับยกเว้นให้ถือได้เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ
ข้อจ ากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนต่างด้าวได้ไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้าของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ถ้าม)ี 
 (8) รายชื่อหรือลักษณะของผู้จองซื้อพิเศษ  เจ้าของ  ผู้ให้เช่า  ผู้โอนสิทธิการเช่า  และผู้ให้สิทธิ
ในอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน และกลุ่มบุคคลเดียวกัน รวมทั้งจ านวนและสัดส่วนของ
หน่วยลงทุนที่บุคคลดังกล่าวแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) 
 (9) การออกและการส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เงื่อนไขและวิธีการโอนหน่วย
ลงทุน รวมทั้งข้อจ ากัดการโอนหน่วยลงทุน 
 (10)4 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่มี
การถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราตามข้อ 3(7) 
 (11) รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือรับสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ 
 (ก) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ระบุเฉพาะเจาะจง ให้ระบุรายละเอียดหรือข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภทการใช้งาน และอายุการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) 
 2. ราคาที่จะซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ ราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าโดย
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สินทั้งสองราย และเหตุผลที่จะซื้อหรือเช่า หากราคาที่จะซื้อหรือเช่าสูงกว่าราคา
ที่ได้จากรายงานการประเมินค่าต่ าสุด เกินร้อยละยี่สิบของราคาที่ได้จากรายงานการประเมินค่าดังกล่าว 
 3. รายชื่อเจ้าของ ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ ที่
กองทุนรวมจะลงทุน ในกรณีที่ผู้ให้เช่า ผู้โอนสิทธิการเช่า หรือผู้ให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์มิใช่บุคคล
เดียวกับบุคคลที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์  ให้ระบุรายละเอียดของสิทธิของบุคคลดังกล่าวที่มีสิทธิ
เหนืออสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

                                                        
3ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 54/2552 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 
4ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 54/2552 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับ

ท่ี 2) ลงวันท่ี 29/10/2552 



 4. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซื้อ เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือรับโอนสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนลักษณะของ
ความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) 
 5. การรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของบุคคลผู้มี
กรรมสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินหรือของบุคคลผู้มีสิทธิครอบครองตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ใน
กรณีที่บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นคู่สัญญากับกองทุนรวม (ถ้ามี) 
 6. รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมจากอสังหาริมทรัพย์ที่
กองทุนรวมจะลงทุน  โดยให้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน โครงสร้างรายได้ที่จะได้รับจากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
จะลงทุน และนโยบายการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 
 7. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาซื้อขาย เช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือรับสิทธิใน
อสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมจะลงทุน 

 8. สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนในกรณีที่เป็นการให้เช่าแก่ผู้ประกอบกิจการอ่ืนเพียงรายเดียว
เพื่อน าอสังหาริมทรัพย์ไปจัดหาผลประโยชน์ (ถ้ามี) 
 (ข) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจง  ให้ระบุประเภทและท าเลที่ตั้งของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน พร้อมทั้งแนวทางในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุน 
 (11/1)5 ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม (ถ้ามี) ไม่เกินหนึ่งรอบระยะเวลา
บัญชี โดยให้แสดงข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง 
(sensitivity analysis) ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงาน หรือบุคคลอ่ืนใดที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ค่าเช่า
ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินด้วย 
 (12) ทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนรวมจะลงทุน 
 (12/1)6 นโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม และความเสี่ยงของกองทุนรวมจากการกู้ยืมเงิน 
(ถ้ามี) 
 (13) การประกันภัยของกองทุนรวม 
 (13/1)7 การประกันรายได้ของกองทุนรวม (ถ้ามี) ซึ่งต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                                                        
5ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 54/2552 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 

29/10/2552 
6ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 54/2552 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 

29/10/2552 
7ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2553 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 

05/11/2553 



 (ก)8 ชื่อและที่อยู่ของผู้รับประกันรายได้ 
 (ข)9 ข้อมูลสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาประกันรายได้ 
 (14) ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ หากมีการรับช าระหนี้ด้วยทรัพย์สินอ่ืน 
 (15) การประเมินค่าและการสอบทานการประเมินค่า 
 (16) วิธีค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
 (17) รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมและวันสิ้นสุดระยะเวลาบัญชีประจ าปีแรก 
 (18) วิธีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 (19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ตลอดจนก าหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (20) การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (21) การจัดท ารายงานแสดงฐานะและผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
 (22) วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ 
 (23) การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน (ถ้ามี) 
 (24) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวม 
(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
(ค) บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน 
(ง) คณะกรรมการการลงทุน (ถ้ามี) 
(จ) ที่ปรึกษา (ถ้าม)ี 
(ฉ) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้ง

เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะซื้อหรือเช่า หรือผู้โอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์  ให้ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย 
 (25) อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
เรียกเก็บจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
 (26) อัตราและวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือเงินตอบแทนอ่ืนใดที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบ
บัญชี นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุน คณะกรรมการการลงทุน ที่ปรึกษา  และผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี)  จะได้รับ
จากกองทุนรวม 
                                                        
8ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2553 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 

05/11/2553 
9ถูกเพิ่ม โดย ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 48/2553 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 

05/11/2553 



 (27) การเลิกโครงการ 
 (28) วิธีการช าระบัญชีของกองทุนรวมเมื่อเลิกโครงการ และวิธีการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน 
 (29) รายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 

 ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป  และให้ประกาศนี้เป็น
อันสิ้นผลใช้บังคับ เมื่อส านักงานได้จัดให้มีระบบ Mutual Fund Approval System (MFAS)  เพื่อการยื่น
ค าขอจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วเสร็จ 
  

 ประกาศ  ณ   วันที่  28  มิถุนายน พ.ศ. 2550 
      
 
 
 

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล) 
เลขาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 

หมายเหตุ: 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2550 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28/06/2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 54/2552 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/10/2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
          ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 48/2553 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 05/11/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 
 


