
 

 

 
 
 
 
 

เอกสารรับฟังความคิดเห็น 
เลขท่ี อจค. 53/2561 

 
 

เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กอง 1”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”) 
 

 
 

จัดท าโดย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 
 

เผยแพร่เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันท่ี 20 ธันวาคม 2561         
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th 

 
 
 
 

 
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2033-9999    
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

  ตามที่ส านักงานมีแนวคิดที่จะปรับปรุงข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม (“โครงการ”) 
และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ (“ข้อผูกพัน”) ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  
(“กอง 1”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”) เพื่อจัดระเบียบข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของเอกสารแต่ละประเภท รวมทั้งลดภาระในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลในรายละเอียดของโครงการ โดยเอกสารจะมีข้อมูลดังนี้ (1) โครงการ : มีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ 
ของกองทุนรวม บริษัทจัดการ (“บลจ.”) และวิธีการจัดการกองทุนรวมที่ส าคัญตัง้แต่การจัดตั้งไปจนถึง 
การเลิกกองทุนรวม (2) ข้อผูกพัน : มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
และ (3) หนังสือชี้ชวน : มีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม และข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อใช้ประกอบ 
การตัดสินใจลงทุน ส านักงานจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการในการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามเอกสาร 
รับฟังความคิดเห็นที่ อคจ. 54/2559 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กอง 1”) และกองทุนรวมโครงสร้าง 
พื้นฐาน (“กอง Infra”) ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2560 นั้น 

 ส านักงานขอเรียนดังนี้  
  1.  มีผู้อ่านเอกสารรับฟังความคิดเห็น 38 ราย มีผู้ให้ความเห็น 4 ราย ซึ่งเห็นด้วยกับ 
แนวทางที่ส านักงานเสนอ และส านักงานได้น าหลักการดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“คณะอนุกรรมการฯ”) เมื่อวันที่  
9 มีนาคม 2560   

2. ในการยกร่างประกาศที่ปรับปรุง ส านักงานพบว่าการแก้ไขประกาศโครงการและ 
ข้อผูกพันข้างต้นส่งผลกระทบให้ต้องแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเกณฑ์บางเร่ืองใช้มานานและยังไม่เป็น 
ปัจจุบัน ส านักงานจึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นดังน้ี 
  2.1 การจัดตั้งและจัดการกอง 1 และกอง Infra  
   - กรณีกอง 1 : ปรับปรุงเกณฑ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ REIT เช่น การควบคุม 
การถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน การจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน การประกัน 
รายได้ ประเภทของทรัพย์สินที่กอง 1 สามารถลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง เป็นต้น รวมทั้งยกเลิกเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการจัดต้ังกอง 1 และการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเกณฑ์ 
ปจัจุบันไม่อนุญาตให้จัดต้ังกอง 1 และเพิ่มทุนได้อีก   
   - กรณีกอง Infra : ปรับปรุงเกณฑ์บางเร่ืองให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้ง 
ก าหนดหลักเกณฑ์ให้อยู่ในรูปข้อก าหนดให้ บลจ. ปฏิบัติ (conduct)  จากเดิมที่ให้ก าหนดว่า บลจ. ต้องจัดให้ 
โครงการหรือข้อผูกพันมีข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว 
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  2.2 หนังสือชี้ชวนของกอง 1 และกอง Infra 
   - กรณกีอง 1 : ยกเลิกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังกอง 1 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
ปัจจุบันที่ไม่อนุญาตให้จัดต้ังกอง 1 และเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   
   - กรณีกอง Infra : ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับแบบแสดง 
รายการข้อมูลประจ าปี  

  ทั้งนี้ ส านักงานได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จ านวน 8 ฉบับ ดังนี้ 
1.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.       /2562 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  

และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ 1) 
  2.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.      /2562 เร่ือง ข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (เอกสารแนบ 2) 
  3.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.      /2562 เร่ือง การจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (เอกสารแนบ 3) 
  4.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.      /2562 เร่ือง ข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทจัดการ (เอกสารแนบ 4) 

5.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน.      /2562 เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ 5) 

6.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน.      /2562 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ 6) 

7.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน.      /2562 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (เอกสารแนบ 7) 

 8.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน.      /2562 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (เอกสารแนบ 8) 

  ส านักงานจึงได้จัดท าเอกสารฉบับนี้เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องไปจนถึง 
วันที ่20 ธันวาคม 2561 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 
ส านักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ email ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้   

  ทั้งนี้ ส านักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ส าหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้  
  1.  นางสาววรินกาญจน์ วชิรเดชเสถียร โทรศัพท์ 0-2263-6494 email : varinkan@sec.or.th 
  2.  นางสาวกิตติณี  ลักษณะสิริศักดิ์       โทรศัพท์ 0-2033-9530 email : kittinee@sec.or.th 
ทางไปรษณีย์ :   ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ - ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ชั้น 24 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

ทางโทรสาร :   0-2263-6494  
email address :  corporat@sec.or.th 

mailto:varinkan@sec.or.th
mailto:kittinee@sec.or.th
mailto:corporat@sec.or.th
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ส่วนที่ 2 : สรุปสาระส าคัญของร่างประกาศ 
  ส านักงานยกร่างประกาศ จ านวน 8 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ร่างประกาศที่แก้ไข 
ตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตามเอกสารที่ อคจ. 54/2559 จ านวน 4 ฉบับ และร่างประกาศ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมจากหลักการดังกล่าว จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
 
 

1.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  

2.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทจัดการ  

3.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน.      /2562 เร่ือง 
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

4.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน.      /2562 เร่ือง 
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

 

  ปรับปรุงข้อมูลในโครงการและข้อผูกพันของกอง 1 และกอง Infra ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของเอกสารแต่ละประเภทโดย 
  (1)  ประกาศโครงการของกอง Infra มีการปรับลดรายละเอียดของข้อมูล เช่น รายละเอียด
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ สาระส าคัญของร่างสัญญาจัดหาผลประโยชน์ (ถ้ามี) การท าธุรกรรม 
กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน เป็นต้น โดยน าไปไว้ในข้อผูกพัน 
หนังสือชี้ชวน หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แล้วแต่กรณี ซึ่งจะเป็นการลดภาระในการต้องไปขอมติ
จากผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
  (2)  ประกาศข้อผูกพันของกอง Infra มีการเพิ่มเติมรายการข้อมูลที่มาจากโครงการที่ถูก 
ยกเลิกบางรายการ และปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
  (3)  ประกาศโครงการ และข้อผูกพันของกอง 1 มีการปรับปรุงรายการให้สอดคล้องกับ
ประกาศโครงการ และข้อผูกพันของกอง Infra ที่ปรับปรุงตาม (1) และ (2) 

 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันให้เป็นไปตามประกาศท่ีปรับปรุงใหม่   
 กอง 1 และกอง Infra ที่จดทะเบียนกองทุนรวมแล้วก่อนวันที่ประกาศที่ปรับปรุงใหม่ 
มีผลใช้บังคับ สามารถแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพันของกองทุนรวมให้เป็นไปตามประกาศ 
ที่ปรับปรุงใหม่ได้ตามความสมัครใจ โดยให้ยื่นค าขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้ส านักงานเห็นชอบ  
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบตามที่ประกาศก าหนด และให้ถือว่า บลจ. ได้รับความเห็นชอบ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเมื่อพ้น 15 วันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับค าขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน 
และมิได้แจ้งทักท้วงภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

กลุ่มที่ 1 ร่างประกาศท่ีแก้ไขตามหลักการท่ีได้เปิดรับฟังความคิดเห็น  จ านวน 4 ฉบับ 
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   5.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน.      /2562  เร่ือง 
         หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนของกอง Infra โดยให้จัดท าตามแบบแนบท้ายประกาศ ซึ่งเป็น 
รูปแบบเดียวกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี จากเดิมที่ก าหนดเพียงรายการที่ต้องระบุ และปรับปรุงข้อมูล
ในหนังสือชี้ชวนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลส่วนสรุป (executive summary)  
ให้สั้นกระชับ  

 
   6.  ร่างประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท่ี สน.      /2562  เร่ือง 

        หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 

เกณฑ์ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ บลจ. จัดตั้งกอง 1 และเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
เพื่อน าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้  แต่ บลจ. สามารถเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกอง 1 เพื่อน าไปปรับปรุง
ซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไว้ จึงเห็นควรแก้ไขหนังสือชี้ชวนให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น 

-  ยกเลิก  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังกอง 1 และรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุน 
   -  เพิ่มเติม  ข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มทุน โดยให้ระบุแผนงานและก าหนด 
เวลาในการน าเงินที่ได้จากการเสนอขายไปใช้ในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์อย่างไร ประโยชน์ที่คาดว่า 
จะได้รับจากการปรับปรุง และก าหนดเวลาที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
 -  เพิ่มเติม  ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้  
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) : (1) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัท หรือ  
(2) ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัทจัดการ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนรวม 

 

7.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 
     จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประเด็นให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ REIT  
โดยมีสาระส าคัญเหมือนเดิม รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑใ์ห้อยู่ในรูปข้อก าหนดให้ บลจ. ปฏิบัต ิ(conduct)  

กลุ่มที่ 2 ร่างประกาศท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจากหลักการท่ีได้เปิดรับฟังความคิดเห็น  จ านวน 4 ฉบับ 
 

 



- 5 - 

 

จากเดิมทีก่ าหนดว่า บลจ. ต้องจัดให้โครงการ1 หรือข้อผูกพัน2 มีข้อก าหนดในเร่ืองดังกล่าว  ทั้งนี้ ส านักงาน 
ได้ยกเลิกประกาศเดิม3 และยกร่างประกาศใหม่ทดแทน สรุปประเด็นที่ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้  

 7.1  การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนให้แกก่องทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังหมด 
เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ 
 เกณฑ์ปัจจุบัน  ในการจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน บลจ. ต้องใช้กระบวนการ 
จัดสรรที่ก าหนดหน่วยการจองซื้อ (board lot) ไว้ และจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายอย่าง 
เท่าเทียมกันคร้ังละ 1 หน่วยการจองซื้อจนครบจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย หรือกระบวนการอ่ืนที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน  
 ปรับปรุง  เน่ืองจากกอง Infra ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สิน Infra ที่เป็นโครงการ 
ที่ไม่แล้วเสร็จเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม บลจ. ต้องเสนอขายหน่วยลงทุน 
ทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่4 เท่านั้น จึงปรับปรุงโดยไม่ให้น าหลักเกณฑ์ข้างต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
การจัดสรรและเสนอขายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นการจัดสรรให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน)  
มาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่   

 7.2 การควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน5  
 เพิ่มเติม  บลจ. ต้องจัดให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนและ 

ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน และ 
ด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อ บลจ. เมื่อพบการถือหน่วย 
ลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป 
 

                                                        
1 ข้อก าหนดที่ให้ระบุในโครงการ เช่น ประเภทของทรัพย์สินอื่น อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิอื่น การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ยจากกองทุนรวมหรือผู้ถือหนว่ยลงทุน 

2 ข้อก าหนดที่ให้ระบุในข้อผูกพันเช่น เช่น ข้อก าหนดทั่วไปในการขอมติผูถ้ือหน่วยลงทุนและการออกเสียงลงคะแนน ข้อก าหนดเรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม/ลดเงินทุนจดทะเบียนในหนังสือนดัประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทนุเพื่อขอมติ 

3 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง 
 พื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 

4
  ผู้ลงทุนรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนครั้งแรกน้อยกว่า 10 ล้านบาท  ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หน่วยลงทุน 
   เพิ่มเติมเมื่อรวมกับหน่วยลงทุนที่ถอือยู่แล้วต้องคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทนุทั้งสิ้นไม่น้อยกวา่ 10 ล้านบาท 
5 (1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
      กองทุนรวม และไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีที่ 
      กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ 
   (2) ผู้จัดจ าหนา่ยทรัพยส์ินกิจการโครงสรา้งพื้นฐานทุกรายและกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมกัน 
      ทุกรายแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมด 
  (3) ในกรณีที่การลงทนุของกองทุนรวมเกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่จ ากัดสัดส่วนการลงทุน 
   ของคนต่างด้าวไว้ คนต่างด้าวจะถือหน่วยลงทุนได้ต้องเป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนั้นก าหนดไว้ดว้ย 
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ยกร่างประกาศใหม่ตามข้อ 8 
(เกณฑ์เดิม + เกณฑ์ที่ปรับปรุง) 

 7.3 การจัดส่งและแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน 
  เกณฑ์ปัจจุบัน  ให้ บลจ. จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพียงพอ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหน่วยลงทุน  
 เพิ่มเติม  บลจ. ต้องมีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไม่ว่าในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์  
หรือในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ลงทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไม่รับ
หนังสือชี้ชวนดังกล่าว  บลจ. ต้องแจกจ่ายหรือจัดส่งไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่มี 
สาระตรงตามข้อมูลสรุป (executive summary) ที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกับหุ้นและ REIT 
 
  8.  ร่างประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 

 ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกอง 1 ที่ก าหนดไว้ในประกาศหลายฉบับโดยน า 
หลักเกณฑ์เดิมส่วนใหญ่มาก าหนดไว้ในประกาศใหม่ฉบับเดียว เพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้น รวมทั้งได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์บางเร่ืองให้เหมาะสม และสอดคล้องกับเกณฑ์ REIT ตลอดจนได้ยกเลิกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดตั้งกอง 1 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อน าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันท าไม่ได้แล้ว 
 

                   ยกเลิกประกาศเดิม  ประกาศที่ ทน. 90/25586  
                    ประกาศที่ สน. 25/25527 
                    ประกาศที่ สน. 22/25618 
 

 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง ได้แก่ 
 8.1 การควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 9 
  เพิ่มเติม  บลจ. ต้องจัดให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนและ 
ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน 

                                                        
6
  ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

7
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สน. 25/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ     

  จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 
8
  ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ่สน. 22/2561 เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัด 
   ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
9 (1)  บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  
  (2)  เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกรายและกลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลดังกล่าวจะถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของ 

  จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
  (3)  คนต่างด้าวจะถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ในกรณีที่ 
      กองทุนรวมมีการลงทุนในลักษณะดังนี้ (ก) มีการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึง่สิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ (ข) มีการลงทุน 
  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิใ์นอาคารชดุ  ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พื้นที่ห้องชุดที่กองทุนรวมลงทุนเมื่อค านวณรวมกับพืน้ที่ห้องชุดที่คนต่างด้าว 
  ถือกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดดงักล่าวอยูก่่อนแล้วคิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นที่ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น 
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และด าเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายตรวจสอบและรายงานต่อ บลจ. เมื่อพบการถือหน่วยลงทุน 
ที่ไม่เป็นไปตามข้อจ ากัดการถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป 

 8.2 การด าเนินการในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน 
  เกณฑ์ปัจจุบัน  บลจ. ต้องจัดให้มีการประกันภัยอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ 
ส่วนได้เสียของกองทุนรวมที่มีต่ออสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน โดยให้กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ 
ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ 
  ยกเลิก  การได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ยังคงมีหน้าที่ตรวจสอบว่า กองทุนรวมเป็นผู้รับผลประโยชน์ และตรวจสอบการท าประกันภัยตาม 
แนวปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามหนังสือเวียนของส านักงาน10 เช่น ตรวจสอบความเหมาะสม 
ของวงเงินประกันภัยซึ่งต้องไม่ต่ ากว่า replacement cost หรือหากสูงกว่า replacement cost เกินร้อยละ 10  
บลจ. ต้องให้เหตุผล เป็นต้น 

 8.3 หลักเกณฑ์การประกันรายได้ 
 เกณฑ์ปัจจุบัน  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประกันรายได้โดยระบุเฉพาะ 
กรณีการจัดต้ังกอง 111 โดยไม่ครอบคลุมกรณีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม (ประกาศ 
ปัจจุบันก าหนดให้เพิ่มเงินทุนได้หากมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์) 
 ปรับปรุง  - เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกันรายได้ให้ครอบคลุมถึงการยื่นค าขอ 
เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลในการวิเคราะห์ความสามารถของ 
ผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา  
            - ก าหนดให้ บลจ. ต้องจัดให้มีความเห็นของ บลจ. เกี่ยวกับความสามารถ 
ของผู้รับประกันรายได้ที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติตามสัญญาในรอบปีบัญชีถัดไป12 (ถ้ามี) 
โดยให้เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งและบนเว็บไซต์ของ บลจ. และส่งส านักงานและตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทยภายใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้รับประกันรายได้ส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (เดิม  บลจ.  
จะจัดให้มีความเห็นหรือไม่ก็ได้ โดยหากไม่ประสงค์จะแสดงความเห็น ให้ระบุว่า “ไม่แสดงความเห็น”)  
ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ลงทุน 

                                                        
10

  หนังสือเวียนที่ กลต.จค.(ว) 30/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมอสังหารมิทรัพย์ และกองทุนรวม 
  โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 
11 ประกาศปัจจุบันก าหนดว่า การจัดตั้งกอง 1 ที่มีผู้รับประกันรายได้ ผู้รับประกันรายได้อยา่งน้อย 1 ราย ต้องเป็นนิติบุคคล และในกรณีที่ 
    ผู้รับประกันรายไดม้ิได้จัดให้มีหนังสอืค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมตามจ านวนและ 
     ระยะเวลาที่ผู้รับประกันรายไดร้ับประกันไว้ ให้ บลจ. ยื่นรายงานการสอบบัญชีของผู้รับประกันรายได้ส าหรับ 3 รอบระยะเวลาบัญชี 
    ย้อนหลังก่อนการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ประกอบค าขอจัดตั้งด้วย 
12

  ในกรณีที่ผู้รบัประกันรายได้จัดให้มหีนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชยห์รือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่าซึ่งครอบคลุมตามวงเงินและ 
    ระยะเวลาที่รับประกันไว้  บลจ. ไม่ตอ้งให้ความเห็น 
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 8.4 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  ปรับปรุง  - เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
ได้แก่ (1) ส าเนาหนังสือนัดประชุมหรือส าเนาหนังสือขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน (2) ส าเนามติที่ประชุม 
หรือส าเนามติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่อนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน (3) รายงานของผู้สอบบัญชี 
ที่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ประจ างวดปีบัญชี 3 ปีล่าสุด13  
และ (4) เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
                  - ให้ บลจ. เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่ 
วันที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จากเดิมที่ก าหนดให้ บลจ. เร่ิมเสนอขายวันแรกภายใน 1 ปี  
เพื่อให้สอดคล้องกับ REIT  

 8.5  ประเภทของทรัพย์สินท่ีกอง 1 สามารถลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง 
  เพิ่มเติม  หน่วย14 ของโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) 
ต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ 
International Organization of Securities Commission (IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย 
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation Exchange (WFE)  ทั้งนี้ ต้องจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป  
และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินหลัก (เดิมก าหนดว่ามีการลงทุนในทรัพย์สินเช่นเดียวกับ
ทรัพย์สินที่กอง 1 สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้) เพื่อให้สอดคล้องกับ REIT ที่ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวได้ 
  ยกเลิก  หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ 
จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน  
เน่ืองจากมีความเสี่ยง และให้สอดคล้องกับ REIT  ทั้งนี้ กรณีที่กอง 1 มีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว 
อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับ ก็ให้ถือต่อไปได้จนกว่าจะครบอายุ 

 8.6 การจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
 เกณฑ์ปัจจุบัน  บลจ. ต้องจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการลงทุนหรือ 
จ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงาน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าว 
ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ท าการทุกแห่งของ บลจ. และส านักงานใหญ่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 15 วัน  
 ยกเลิก  ข้อก าหนดนี้ เน่ืองจากการท ารายการดังกล่าวต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ซึ่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมัติการท ารายการมีการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ผู้ถือหน่วยลงทุนและส านักงานจึงรับทราบข้อมูลอยู่แล้ว  นอกจากนี้ แบบแสดงรายการ 
ข้อมูลประจ าปีของกองทุนต้องระบุรายละเอียดทรัพย์สินที่ได้มาหรือจ าหน่ายไปในระหว่างปีอยู่แล้ว  
จึงเห็นควรยกเลิกข้อก าหนดนี้เพื่อลดภาระของ บลจ. ในการจัดท ารายงาน 

                                                        
13  ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้จัดให้มีหนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณชิย์หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่าซึง่ครอบคลุมตามวงเงิน 
  และระยะเวลาที่รับประกันไว้ บลจ. ไม่ต้องยื่นรายงานของผู้สอบบัญชี 
14  หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัท (investment company) หรือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรสัต์ (unit trust) 
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 8.7  การขอมติและมติผู้ถือหน่วยลงทุนในการอนุมัติรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  เกณฑ์ปัจจุบัน  การขอมตโิดยการเรียกประชุมในเร่ืองดังนี้ ให้ถือมติตามจ านวน 
หน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
  1.  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม 
  2.  การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  3.  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและการลดเงินทุนจดทะเบียน 
  ปรับปรุง  -  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวม แก้ไขเป็น 
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่มีนัยส าคัญ (ประกาศไม่ได้ก าหนดขนาดของความมีนัยส าคัญ 
แต่ส านักงานจะมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจว่า ให้พิจารณาตามรายการขนาดใหญ่ของ REIT15) เพื่อให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น  
             -  การลดเงินทุนจดทะเบียน แก้ไขเป็น การลดเงินทุนจดทะเบียน 
ซึ่งเป็นกรณีที่ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 8.8  อ านาจส านักงานในการก าหนดแนวทาง (guideline) 
 เพิ่มเติม  อ านาจส านักงานในการก าหนด guideline การปฏิบัติในรายละเอียดของ 
ข้อก าหนดตามประกาศนี้ 
 
การมีผลใช้บังคับของประกาศ : คาดว่าประกาศออกภายในไตรมาส 1 ของปี 2562 และจะมีผลใช้บังคับ 
หลังจากประกาศลงนาม 3 เดือน 
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 ประกาศ REIT ก าหนดว่า การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สินหลักที่มมีูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรสัต์ 

ต้องได้มติจากผู้ถือหน่วยทรัสต ์



 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อผู้ตอบ     ต าแหน่ง      

ชื่อบริษัท/องค์กร           

โทรศัพท์   โทรสาร   E-mail address     

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน      ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน   
  ที่ปรึกษาทางการเงิน    ผู้ลงทุนทั่วไป      
  อ่ืน ๆ (ระบุ)     

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ร่างประกาศ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

 1 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
   

   
   

     

2 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.        /2562 เร่ือง ข้อผูกพัน 
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม 

  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
    
    

แบบส ารวจรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง ร่างประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม  
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กอง 1”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”) 
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 ร่างประกาศ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

3 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง การจัดการ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  

  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
    

    

4 ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทน.      /2562 เร่ือง ข้อผูกพัน 

ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับบริษัทจัดการ 

  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
    
    

5 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.      /2562 เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน  

  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
    
    

6 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.      /2562 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
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 ร่างประกาศ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

7 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.      /2562 เร่ือง รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
   

   

8 ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ท่ี สน.      /2562 เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ 

  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

    

    
   

    

 
 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 
ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
หรือโทรสาร 0-2263-6494  หรือ email : varinkan@sec.or.th 
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 20 ธันวาคม  2561 

 
ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ 

 

 


