
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 36/2562 
เร่ือง  การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัประมวล) 
____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 117 และมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  และมาตรา 129/2 วรรคสาม และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 90/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 22/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์
การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็น
ผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั 
  “ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกบั
บริษทัจดัการ 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความวา่   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
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“บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบั 
การป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

“เจา้ของอสังหาริมทรัพย”์  หมายความวา่   ผูข้าย ผูใ้หเ้ช่า ผูโ้อนสิทธิการเช่า และ 
ผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด 
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
 (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
 (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “ผูจ้องซ้ือทัว่ไป”  หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการทัว่ไป
ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน และมิใช่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูจ้องซ้ือพิเศษ  
(2)  เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ 

  “ผูจ้องซ้ือพิเศษ”   หมายความวา่   ผูล้งทุนท่ีหนงัสือช้ีชวนระบุวิธีการจดัสรร 
ไวแ้ยกต่างหากจากผูจ้องซ้ือทัว่ไปโดยผูล้งทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี กจ. 39/2564  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
ลงวนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  แต่ไม่รวมถึงผูล้งทุนตามขอ้ 5(10) (17) (21) (22) (23) (24) (25) และ 
(26) แห่งประกาศฉบบัดงักล่าว 

(2)  กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม (1) หรือ 
ผูล้งทุนตาม (3) ถึง (10) 

(3)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

(4)  สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
(5)  สหกรณ์ออมทรัพย ์หรือชุมนุมสหกรณ์ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 7/2565  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4)  
ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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(6)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(7)  โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศท่ีเสนอขายหน่วยต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป 
(8)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 
      (ก)  ผูล้งทุนสถาบนัตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 

กองทุนรวม และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  
      (ข)  ผูล้งทุนตาม (3) 
      (ค)  กองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นการรับจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม (ก) หรือ (ข) 
(9)  นิติบุคคลซ่ึงมีผูล้งทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของ

จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
(10)  ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
“โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ”  หมายความวา่   โครงการจดัการลงทุน  

(collective investment scheme) ท่ีจดัตั้งขึ้นในต่างประเทศ  
  “หน่วย”  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นของบริษทั (investment company) 
หรือหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตข์องกองทรัสต ์(unit trust)  

“กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความวา่   กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปและเพื่อผูล้งทุน 
ท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียน 
ใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์
  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 
  “ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ 
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ภาค 1 
ขอบเขตการใชป้ระกาศ 

____________________ 

ขอ้ 4   ประกาศฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยท่ี์จดัตั้งขึ้น 
ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี   
  (1)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์พื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (2)  กองทุนรวมเพื่อแกไ้ขปัญหาในระบบสถาบนัการเงิน 
  (3)  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 

ขอ้ 5   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  บทบาทหนา้ท่ีของบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ ตามหมวด 1 ในภาค 2 
  (2)  ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการ ตามหมวด 2 
ในภาค 2 
  (3)  การจดัการลงทุน ตามหมวด 3 ในภาค 2 
  (4)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตามหมวด 4 ในภาค 2 
  (5)  การขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหมวด 5 ในภาค 2 
  (6)  การจ่ายเงินปันผล ตามหมวด 6 ในภาค 2 
  (7)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามหมวด 7 ในภาค 2 
  (8)  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตามหมวด 8 ในภาค 2 
  (9)  การเลิกกองทุนรวม ตามหมวด 9 ในภาค 2 

ขอ้ 6   นอกจากการปฏิบติัตามประกาศน้ีแลว้  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 
ผูล้งทุนสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล ท่ีก าหนดหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

(1)  การด าเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 
(2)  การควบรวมกองทุนรวม  ทั้งน้ี ตอ้งเป็นการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

เขา้ดว้ยกนัเท่านั้น 
(3)  การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง 

ผิดนดัช าระหน้ี  
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ขอ้ 7   การท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศดงัต่อไปน้ี 

(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ 
ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
ขอ้ก าหนดในรายละเอียดเก่ียวกบัการป้องกนัและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ภาค 2  
การจดัการกองทุนรวม 

____________________ 

หมวด 1  
บททัว่ไป 

____________________ 

ขอ้ 8   เวน้แต่ขอ้ความจะแสดงใหเ้ห็นเป็นอยา่งอ่ืน ในการพิจารณาขอ้ก าหนด 
ในประกาศน้ี 
  (1)  การลงทุน การไดม้า การจ าหน่ายไป การบริหารและการจดัหาผลประโยชน์ 
รวมทั้งการด าเนินการใดกบัอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ใหห้มายความรวมถึงการด าเนินการ
ดงักล่าวส าหรับสิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินในอสังหาริมทรัพยด์ว้ย 
  (2)  การใหเ้ช่า และค่าเช่า ให้หมายความรวมถึงการใหบ้ริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
การใหเ้ช่า และค่าตอบแทนท่ีไดจ้ากการใหบ้ริการดงักล่าวดว้ย 

ส่วนท่ี 1 
บทบาทและหนา้ท่ีหลกัของบริษทัจดัการ 

____________________ 

ขอ้ 9   บริษทัจดัการตอ้งดูแลและบริหารจดัการกองทุนรวมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
โดยใชค้วามรู้ ความสามารถและความช านาญ รวมทั้งดว้ยความเอาใจใส่ และระมดัระวงัตามมาตรฐาน
หรือเยีย่งผูมี้วิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทั้งปวง 
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  ขอ้ 10   บริษทัจดัการตอ้งดูแลใหข้อ้ผกูพนัและโครงการจดัการกองทุนรวม 
เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออก 
โดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการ
กองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการเพื่อใหมี้การแกไ้ขขอ้ผกูพนัและโครงการจดัการกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้   

ส่วนท่ี 2 
การแต่งตั้งบุคลากร 

____________________ 

  ขอ้ 11   ในการจดัการกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อท าหนา้ท่ี
ดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์เพื่อท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไป 
ซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์
  (2)  ผูจ้ดัการกองทุน เพื่อท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
ตามขอ้ 53 เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 
  ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์และผูจ้ดัการกองทุนตามวรรคหน่ึง  
ตอ้งมีคุณสมบติั ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 

  ขอ้ 12   ในการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์นอกจากตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 11 วรรคสองแลว้ บริษทัจดัการตอ้งพิจารณาใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ีดว้ย   
  (1)  ไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัอ่ืน ท่ีด าเนินการในลกัษณะ 
ท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนักบัการด าเนินการของบริษทัจดัการ  เวน้แต่บริษทัจดัการแสดงไดว้า่มีการจดั
โครงสร้างขององคก์รท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นได ้
  (2)  ในกรณีท่ีแต่งตั้งบุคลากรของบริษทัจดัการเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
บุคคลดงักล่าวตอ้งด ารงต าแหน่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงดูแล
รับผิดชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 
 (ข)  ต าแหน่งท่ีไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการจดัการลงทุน 
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  ขอ้ 13   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพื่อท า
หนา้ท่ีในการตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ใหก้ระท าไดต้่อเม่ือ
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
  (1)  องคป์ระกอบของคณะกรรมการการลงทุน ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
(ข)  ผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 

(2)  บริษทัจดัการไดร้ะบุองคป์ระกอบของคณะกรรมการการลงทุนและวิธีการ 
ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนหรือตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน จะมีส่วนร่วมในการท าหนา้ท่ีดงักล่าวของ
คณะกรรมการการลงทุนไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้   

  ขอ้ 14   บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยเ์พื่อท าการจดัหา
ผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งตอ้งเป็นนิติบุคคล 
(2)  นิติบุคคลดงักล่าวตอ้งมีความสามารถในการบริหารอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บ

มอบหมาย และมีบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารอสังหาริมทรัพยม์าเป็นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี  

  ขอ้ 15   บริษทัจดัการอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษาเพื่อใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  การลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม   
(2)  การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าจากการลงทุน  
ในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์เก่ียวกบัการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือการพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
โดยบริษทัจดัการตอ้งดูแลไม่ใหบุ้คคลดงักล่าวมีส่วนร่วมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี   

(1)  การตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์ 
(2)  การบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

 ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัจดัการรายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งบคุลากรต่อ
ส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)   กรณีผูจ้ดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละผูจ้ดัการกองทุน ให้รายงานตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากรใน
ธุรกิจตลาดทุน   
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 (2)  กรณีผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ใหร้ายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้ง
เป็นหนงัสือต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  ทั้งน้ี ในกรณีของการแต่งตั้ง 
ใหแ้นบค ารับรองท่ีแสดงวา่บุคคลดงักล่าวเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีประกาศก าหนดดว้ย  
 (3)  กรณีท่ีปรึกษา ใหร้ายงานการแต่งตั้งและการส้ินสุดการแต่งตั้งเป็นหนงัสือ 
ต่อส านกังานภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  

ส่วนท่ี 3 
ความสัมพนัธ์และหนา้ท่ีต่อผูดู้แลผลประโยชน์ 

____________________ 

  ขอ้ 17   ในการแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม บริษทัจดัการตอ้งจดัให้
สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูดู้แลผลประโยชน์อย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน 
ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันับแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้การเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย ์
จากบริษทัจดัการ และด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยค์ร้ังต่อ ๆ ไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกท่ีน่าเช่ือถือตามท่ี 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและบริษทัจดัการตกลงกนัได ้
  (2)  บนัทึกสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูดู้แลผลประโยชน์ไดต้รวจตราใหถู้กตอ้งและ
ครบถว้นตามความเป็นจริงใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมด าเนินการตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (3)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์
พบวา่อสังหาริมทรัพยช์ ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั 
  (4)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประเมินมูลค่าใหม่โดยพลนัเม่ือผูดู้แลผลประโยชน์ 
เห็นวา่มีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น อนัมีผลกระทบต่อมูลค่าอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
  (5)  ตรวจสอบการลงทุนหรือจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมและประกาศน้ี 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 37/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  (6)  รับรองวา่การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมถูกตอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน 
  (7)  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนรวมในรายงานประจ าปีของ
กองทุนรวม 
  (8)  ใหค้วามเห็นชอบวิธีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 95(2) 

  ขอ้ 18   บริษทัจดัการตอ้งให้ความร่วมมือกบัผูดู้แลผลประโยชน์ รวมทั้งใหข้อ้มูลแก่
ผูดู้แลผลประโยชน์อย่างเพียงพอ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์สามารถด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การดูแลใหบ้ริษทัจดัการจดัการกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการ
กองทุนรวม และขอ้ผกูพนัท่ีท าไวก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  
  (2)  การด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี  

  ขอ้ 19   ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี แก่ผูดู้แลผลประโยชน์ 
  (1)  เม่ือมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ใหส่้งเอกสารสิทธิหรือสัญญาท่ีแสดงวา่ 
กองทุนรวมเป็นเจา้ของ ผูเ้ช่า ผูท้รงสิทธิเก็บกิน หรือผูท้รงสิทธิเหนือพื้นดินในอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
โดยพลนั  
  (2)  เม่ือมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมเป็นเจา้ของ ผูเ้ช่า ผูท้รงสิทธิเก็บกิน 
หรือผูท้รงสิทธิเหนือพื้นดิน ใหส่้งสัญญาเป็นหนงัสือท่ีแสดงถึงการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว
โดยพลนั  
  (3)  เม่ือกองทุนรวมเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพย ์ใหแ้จง้การครอบครองเป็น
หนงัสือภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเขา้ครอบครอง  
  (4)  เม่ือบริษทัจดัการมีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 42 ใหส่้งส าเนา
บนัทึกตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าบนัทึกแลว้เสร็จ   
  (5)  เม่ือมีการแต่งตั้งผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ใหส่้งส าเนาสัญญาแต่งตั้งผูป้ระเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสัญญา 

(6)  เม่ือมีการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย ์ 
ใหส่้งส าเนารายงานการประเมินมูลค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า แลว้แต่กรณี  
พร้อมดว้ยส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งโดยพลนั   
  (7)  เม่ือมีการแต่งตั้งผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 14 ใหส่้งส าเนาแต่งตั้งผูบ้ริหาร
อสังหาริมทรัพยภ์ายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท าสัญญา   
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  (8)  เม่ือมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษาตามขอ้ 15 ใหส่้งส าเนาแต่งตั้งท่ีปรึกษาภายใน 5 วนัท าการ 
นบัแต่วนัท าสัญญา  

ส่วนท่ี 4 
ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  

____________________ 

ขอ้ 20   บริษทัจดัการตอ้งดูแลใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนตลอดอายโุครงการจดัการกองทุนรวม  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุน 
เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปเท่านั้น 

  ขอ้ 21   ใหบ้ริษทัจดัการใชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือกองทุนรวมตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
ในอสังหาริมทรัพย ์ใหใ้ชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือวา่ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย”์ น าหนา้ 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า 
ในอสังหาริมทรัพย ์ใหใ้ชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือว่า “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย”์ น าหนา้ 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนทั้งตาม (1) และ (2)  
ใหใ้ชช่ื้อหรือค าแสดงช่ือวา่ “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า” น าหนา้ 

ขอ้ 22   ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนท่ีแสดงขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน 
แสดงสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนและใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการและบุคคลอ่ืนได ้
  (2)  ขอ้มูลของบุคคลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนรวมเพื่อให้ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถติดต่อกบับุคคลเหล่านั้นได ้
  (3)  ขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

  ขอ้ 23   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใชจ่้ายจาก 
ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม บริษทัจดัการจะกระท าไดต่้อเม่ือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีการก าหนดอตัราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใดหรือ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมหรือหนงัสือช้ีชวนแลว้อยา่งชดัเจน   
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(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควรซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนรวมโดยตรงเท่านั้น 

หมวด 2  
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

และหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการ 
____________________ 

 ขอ้ 24   ในหมวดน้ี  
 “คนต่างดา้ว”  หมายความวา่   คนต่างดา้วและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินเสมือน 
คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี  

ขอ้ 25   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหก้องทุนรวมมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
ในขอ้ผกูพนั  

(1)  ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 1 
  (2)  เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทนุเกินขอ้จ ากดั 
การถือหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2  
  เพือ่ใหก้ารถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 3  

ส่วนท่ี 1  
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

____________________ 

 ขอ้ 26   การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามขอ้ 27 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุนของเจา้ของอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้ 28 
 (2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นคนต่างดา้ว ให้เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือ 
หน่วยลงทุนของคนต่างดา้วตามขอ้ 29  
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  ขอ้ 27   ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือได ้
ในแต่ละกองทุนรวม ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ
กองทุนรวม  
  ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในวรรคหน่ึง มิให้ใชบ้งัคบักบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็น 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน  
โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยไม่จ ากดัสัดส่วนภายในระยะเวลา 1 ปี 
นบัแต่วนัท่ีรับหน่วยลงทุนนั้นไว ้ 

  ขอ้ 28   ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนท่ีเจา้ของอสังหาริมทรัพยท์ุกรายและกลุ่มบุคคล
เดียวกนัของบุคคลดงักล่าวจะถือไดใ้นแต่ละกองทุนรวม เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 50  
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

 ขอ้ 29   ในกรณีท่ีกองทุนรวมเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ขอ้จ ากดัการถือ 
หน่วยลงทุนท่ีคนต่างดา้วจะถือไดใ้นแต่ละกองทุนรวม เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ 49 ของ 
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  
 (1)  มีการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสิทธิในท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
 (2)  มีการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพื้นท่ี
หอ้งชุดท่ีกองทุนรวมลงทุนเม่ือค านวณรวมกบัพื้นท่ีห้องชุดท่ีคนต่างดา้วถือกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด
ดงักล่าวอยูก่่อนแลว้คิดเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 49 ของพื้นท่ีหอ้งชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้น   

ส่วนท่ี 2  
เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุน 

เกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
____________________ 

 ขอ้ 30   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดั 
การถือหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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 (1)  เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัตามขอ้ 27 หรือขอ้ 28 แลว้แต่กรณี ตอ้งมีสาระส าคญัตามขอ้ 31  
 (2)  เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของคนต่างดา้วท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัตามขอ้ 29  
ตอ้งมีสาระส าคญัตามขอ้ 32 

  ขอ้ 31   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือเจา้ของ
อสังหาริมทรัพย ์ท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัตามขอ้ 27 หรือขอ้ 28 แลว้แต่กรณี ตอ้งมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การจ ากดัมิใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิดงัน้ี 

(ก)  การรับเงินปันผลในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
(ข)  การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ขอ้จ ากดั 

การถือหน่วยลงทุน 
  (2)  การยกเงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้จ ากดัใน (1) (ก)  
ใหเ้ป็นรายไดแ้ผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยนิยอมให้ด าเนินการแลว้  
  (3)  การจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลตาม (2) ออกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม  
โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 ขอ้ 32   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของคนต่างดา้วท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัตามขอ้ 29 
ตอ้งมีสาระส าคญัท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน 
ในกรณีท่ีการโอนดงักล่าวจะเป็นเหตุใหก้ารถือหน่วยลงทุนของคนต่างดา้วไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือ 
หน่วยลงทุนตามขอ้ 29   

ส่วนท่ี 3  
การด าเนินการเพื่อใหก้ารถือหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

____________________ 

  ขอ้ 33   เพื่อใหมี้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในแต่ละ 
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  (1)  จดัใหมี้ระบบงานท่ีสามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุน 
  (2)  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ ไม่เกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน  
และดูแลใหผู้ส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย 
  (3)  ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนเป็นนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการแจง้ให้ 
นายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนของคนต่างดา้วตามขอ้ 29 และดูแล
ใหน้ายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากการโอนดงักล่าวจะเป็นเหตุใหก้ารถือ
หน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
  (4)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุนตรวจสอบและรายงาน
ต่อบริษทัจดัการเม่ือพบการถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
  “ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน” ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพย  ์
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์
หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน 

  ขอ้ 34   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่บริษทัจดัการวา่มีการถือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมใดเกินกวา่ขอ้จ ากดัตามขอ้ 27 หรือขอ้ 28  ให้บริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี   
  (1)  รายงานต่อส านกังานภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ถึง 
เหตุดงักล่าว 
  (2)  แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ในส่วนท่ีถือเกินกวา่ขอ้จ ากดัดงักล่าว  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีเป็นการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดั 
ตามขอ้ 27 วรรคหน่ึง หรือขอ้ 28 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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หมวด 3 
การจดัการลงทุน 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

____________________ 

  ขอ้ 35   กองทุนรวมตอ้งลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์พร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 
คิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี
เวน้แต่ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการจะไม่ด ารงมูลค่าดงักล่าวก็ได ้ 
 (1)  รอบปีบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายโุครงการจดัการกองทุนรวม   
 (2)  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังาน 

  ขอ้ 36   การลงทุนในอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ตอ้งเป็นการลงทุนเพื่อให้ 
ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน ในอสังหาริมทรัพยท่ี์มี 
ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี   
  (1)  ตั้งอยูใ่นประเทศไทย และมีส่ิงก่อสร้างตามประเภทท่ีก าหนดในขอ้ 37 ซ่ึง 
เขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ก่อสร้างแลว้เสร็จ และอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ 
(ข)  ก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ โดยมีการก่อสร้างไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

ของมูลค่าโครงการโดยไดรั้บการรับรองจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามหมวด 4  ทั้งน้ี มิใหน้บัมูลค่า
ท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของโครงการรวมเขา้ในการค านวณ  
  (2)  ไม่อยูใ่นบงัคบัแห่งทรัพยสิทธิหรือมีขอ้พิพาทใด ๆ  เวน้แต่จะเป็นประโยชน์ 
แก่กองทุนรวมและไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (3)  ไม่ใช่ท่ีดินวา่งเปล่า  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่จะเป็นประโยชน์ท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
รายไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม และไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (4)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้หรือศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในขอ้ 38 และในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมในขอ้ 39 และขอ้ 40  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 37/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 37   กองทุนรวมตอ้งลงทุนในส่ิงก่อสร้างประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
 (1)  อาคารส านกังาน 
 (2)  อาคารศูนยก์ารคา้ 
 (3)  อาคารโรงงานให้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรือสวนอุตสาหกรรม 
 (4)  อาคารโกดงัสินคา้ 
 (5)  อาคารท่ีพกัอาศยั เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเมนท ์อาคารห้องชุดพกัอาศยั อาคารหอพกั 
และบา้นพกัอาศยั เป็นตน้ 
 (6)  อาคารโรงแรม 
 (7)  อาคารศูนยป์ระชุมหรือศูนยนิ์ทรรศการ 
 (8)  ศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ 

  ขอ้ 38   การลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้หรือศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ นอกจาก
ตอ้งมีลกัษณะตามขอ้ 36 แลว้ ตอ้งมีลกัษณะเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้ 

(ก)  หากมีการลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้แห่งเดียว มูลค่าของโครงการ ณ ขณะ
เขา้ลงทุนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 

(ข)  หากมีการลงทุนในอาคารศูนยก์ารคา้หลายแห่ง มูลค่าของโครงการแต่ละแห่ง 
ณ ขณะเขา้ลงทุนตอ้งไม่นอ้ยกว่า 250 ลา้นบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนเม่ือรวมกนัทุกโครงการตอ้งไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
  (2)  การลงทุนในศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่   

(ก)  ตอ้งเป็นศูนยจ์ าหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ท่ีใหบ้ริการต่อประชนทัว่ไป 
โดยไม่จ ากดัเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

(ข)  มูลค่าของโครงการแต่ละแห่ง ณ ขณะเขา้ลงทุนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 

 ขอ้ 39   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 40 
 (1)  สัญญาเช่าตอ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขท่ีท าใหก้องทุนรวมมีหนา้ท่ีมากกวา่ 
หนา้ท่ีอนัเป็นปกติท่ีผูเ้ช่าพึงตอ้งกระท าเม่ือสัญญาเช่าส้ินสุดลง  
 (2)  ไม่มีลกัษณะเป็นการเช่าช่วง 
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 ขอ้ 40   กองทุนรวมอาจลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 39 ไดเ้ม่ือไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูใ้หเ้ช่าเป็นผูมี้สิทธิท่ีจะใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้นได ้โดยหากเป็นการเช่าท่ีดิน 
ท่ีดินนั้นจะตอ้งมีการออกโฉนดท่ีดินหรือหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ให้แลว้ 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย ์หรือเป็นการเช่าส่ิงปลูกสร้างท่ีผูใ้หเ้ช่า
มิไดเ้ป็นผูมี้กรรมสิทธ์ิตามโฉนดท่ีดินหรือผูมี้สิทธิครอบครองตามหนงัสือรับรองการท าประโยชน์ 
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน 
หรือบริษทัประกนัภยั เป็นผูรั้บประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาของผูใ้หเ้ช่า   

 ขอ้ 41   ก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์บริษทัจดัการตอ้งท าการวิเคราะห์และ
ศึกษาความเป็นไปไดข้องการลงทุน รวมทั้งตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) และมี
ความเห็นวา่อสังหาริมทรัพยท่ี์จะลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี    
  (1)  มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป 
  (2)  มีศกัยภาพในการก่อให้เกิดรายได ้เช่น ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีและมีทางเขา้ออก 
ท่ีเหมาะสมตามสภาพ ไม่มีลกัษณะผกูติดกบัการใชง้านของผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วงอนัจะท าให้เปล่ียน
ลกัษณะการใชง้านเป็นประการอ่ืนไดย้าก และไม่มีขอ้จ ากดัในการจดัหาผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วงรายใหม่ เป็นตน้   
ทั้งน้ี ในการพิจารณาใหค้วามเห็นในเร่ืองดงักล่าวบริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ความเห็นของผูป้ระเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์น เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

(3)  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีครบถว้น ชดัเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการท่ีกองทุนรวมจะใชด้ าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได ้

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุน    
  ในกรณีท่ีอาจมีความเส่ียงจากการลงทุนตามวรรคหน่ึง  บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ความเส่ียงท่ีครบถว้นเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุน และไม่ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดดว้ย 

  ขอ้ 42   ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวม
ลงทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทุนรวมเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพย ์และด าเนินการ
ตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยน์ั้นในคร้ังต่อ ๆ ไปอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพ
อสังหาริมทรัพย ์อาจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกท่ีน่าเช่ือถือตามท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมและบริษทัจดัการตกลงกนัได ้

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 37/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 



18 

 

 
  ในการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การบนัทึก 
สภาพอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีเร่ิมตรวจตรา 
  หากบริษทัจดัการตรวจพบหรือไดรั้บแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์วา่อสังหาริมทรัพย์
ช ารุดบกพร่องอยา่งมีนยัส าคญั  ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการใหมี้การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพยน์ั้นให้ 
อยูใ่นสภาพท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ไดโ้ดยเร็ว   

ขอ้ 43   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัดงัต่อไปน้ี  
  (1)  การประกนัภยัอยา่งเพียงพอและเหมาะสมกบัส่วนไดเ้สียของกองทุนรวมท่ีมีต่อ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน เพื่อคุม้ครองความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกบักองทุนรวมอนัเน่ืองมาจากการเกิด
วินาศภยัต่ออสังหาริมทรัพยด์งักล่าว โดยก าหนดใหก้องทุนรวมเป็นผูรั้บประโยชน์    
  (2)  การประกนัภยัความรับผิดต่อบุคคลภายนอกท่ีอาจไดรั้บความเสียหายจาก 
ความช ารุดบกพร่องของอาคาร โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสร้าง  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเจา้ของอสังหาริมทรัพย ์
หรือผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยจ์ากกองทุนรวมไดท้ าประกนัภยันั้นไวแ้ลว้  ใหก้องทุนรวมท าประกนัภยั 
ความรับผิดเฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมอาจถูกไล่เบ้ียใหต้อ้งรับผิด 
  การประกนัภยัตามวรรคหน่ึง ใหเ้อาประกนัตลอดระยะเวลาท่ีกองทุนรวมมีการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพยน์ั้น   

  ขอ้ 44   กองทุนรวมตอ้งถืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า  
สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดินไวอ้ยา่งนอ้ย 1 ปี  เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นและสมควร โดยไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน  

ส่วนท่ี 2 
การจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย ์

ของกองทุนรวม 
____________________ 

ขอ้ 45   ยกเลิก 

 ขอ้ 46   ใหก้องทุนรวมจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
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 (1)  จดัหาผลประโยชน์โดยการใหเ้ช่าเท่านั้น และมิใหด้ าเนินการในลกัษณะใด 
ท่ีเป็นการใชก้องทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้   
เวน้แต่ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีความจ าเป็นอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
หรืออยูร่ะหวา่งสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  กองทุนรวมอาจด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็น 
การใชก้องทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนดงักล่าวเป็นการชัว่คราวได ้
 (2)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจะใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลท่ีจะน าอสังหาริมทรัพย์
นั้นไปประกอบธุรกิจท่ีกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
โรงพยาบาล เป็นตน้ ตอ้งมีขอ้ตกลงก าหนดค่าเช่าไวล้่วงหนา้เป็นจ านวนท่ีแน่นอน และอาจก าหนด 
ค่าเช่าท่ีอา้งอิงกบัผลประกอบการของผูเ้ช่าเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้ ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขอ้ตกลงดงักล่าว 
ในหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี 
 (3)  ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ หากจะใหเ้ช่าแก่ 
เจา้ของเดิม ค่าเช่าท่ีเรียกเก็บจากเจา้ของเดิมตอ้งมีลกัษณะเป็นธรรมเนียมทางคา้ปกติเสมือนเป็นการท า
ธุรกรรมกบัคู่คา้ทัว่ไปท่ีเป็นบุคคลภายนอก   
 (4)  ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่า กองทุนรวม 
ตอ้งไม่ใหเ้ช่ากลบัแก่เจา้ของอสังหาริมทรัพยห์รือกลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลดงักล่าว  เวน้แต่เขา้
กรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 
  (ก)  เป็นการใหเ้ช่าในส่วนท่ีไม่มีนยัส าคญัและไดร้ะบุไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนรวมแลว้ 
  (ข)  เป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมไดม้าซ่ึงสิทธิการเช่าก่อนวนัท่ี  
16 กนัยายน พ.ศ. 2554 
 (5)  ในกรณีท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์ยงัก่อสร้างไม่แลว้เสร็จ กองทุนรวมอาจก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพยน์ั้นใหแ้ลว้เสร็จก่อนจดัหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวก็ได ้
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 ขอ้ 46/1   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ตามขอ้ 46(1) ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยรายงานเพื่อช้ีแจงสาเหตุ 
ในการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการของกองทุนรวมในระหวา่ง
การสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ และรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการดงักล่าวทุก 6 เดือน
นบัแต่วนัท่ีมีการประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวจนกว่าจะมีผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  
 การเปิดเผยรายงานและการรายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผา่นระบบ
การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 47   ยกเลิก 

ส่วนท่ี 3 
การประกนัรายได ้

____________________ 

ขอ้ 48   ในส่วนน้ี 
“ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชี 

ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน   

ขอ้ 49   การจดัใหมี้การประกนัรายไดข้องกองทุนรวม บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ผูรั้บประกนัรายไดอ้ยา่งนอ้ย 1 รายตอ้งเป็นนิติบุคคล 
(2)  การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัรายไดห้รือผูรั้บประกนัรายได ้จะกระท าได้

เฉพาะในกรณีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  ผูรั้บประกนัรายไดเ้ป็นนิติบุคคล 
(ข)  หนงัสือช้ีชวนมีการระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการประกนัรายไดต้ามหลกัเกณฑใ์น

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหนงัสือช้ีชวนเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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(ค)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการท าการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมพร้อมทั้ง
จดัใหมี้การประกนัรายได ้บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายได้
ประจ างวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุดก่อนวนัยืน่ค  าขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน หรือเท่าท่ีมีการด าเนินการ 
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  ทั้งน้ี งบการเงิน 
หรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุดตอ้งผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีท่ี
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานดว้ย 
  (3)  บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บประกนัรายได้
ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 50 
  ความในวรรคหน่ึง (2) (ค) และ (3) มิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายได้ 
จดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึงครอบคลุมตามวงเงิน
และระยะเวลาท่ีรับประกนัไว ้  

  ขอ้ 50   ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดมิ้ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
หรือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึงครอบคลุมตามวงเงินและระยะเวลาท่ีรับประกนัไว ้ ใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
  (1)  จดัใหมี้ขอ้ก าหนดหรือขอ้สัญญาท่ีมีผลใหผู้รั้บประกนัรายไดจ้ดัท างบการเงิน
หรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านกังาน ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประกนัรายได ้

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดแ้ต่งตั้งผูรั้บประกนั
รายไดท่ี้มิใช่บริษทัจดทะเบียนไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
  (2)  จดัใหมี้ขอ้มูลงบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ างวดปีบญัชีล่าสุดของ 
ผูรั้บประกนัรายได ้และขอ้มูลเพิ่มเติมในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดมิ้ใช่บริษทัจดทะเบียนดงัน้ี  
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งและบนเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ  
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประกนัรายได ้

(ก)  สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) จากงบการเงินหรืองบการเงินรวม 
ของผูรั้บประกนัรายไดป้ระจ างวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุด หรือเท่าท่ีมีการด าเนินการ 

(ข)  ความเห็นของบริษทัจดัการจากการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางการเงิน
ของผูรั้บประกนัรายได ้เก่ียวกบัความสามารถของผูรั้บประกนัรายไดใ้นการปฏิบติัตามสัญญาในรอบ 
ปีบญัชีถดัไป (ถา้มี)  
  (3)  ส่งขอ้มูลตาม (2) ต่อส านกังานและตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 
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(ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงิน ใหส่้งต่อส านกังานภายในวนัเดียวกบัวนัท่ี 
ผูรั้บประกนัรายไดส่้งขอ้มูลดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือกระทรวงพาณิชย ์แลว้แต่กรณี 

(ข)  ขอ้มูลตาม (2) (ก) และ (ข) ใหส่้งต่อส านกังานและตลาดหลกัทรัพย ์
ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีผูรั้บประกนัรายไดส่้งขอ้มูลเก่ียวกบังบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

ขอ้ 51   ใหบ้ริษทัจดัการอ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ในการตรวจดูหรือขอส าเนาขอ้มูลตามขอ้ 49(2) (ค) และขอ้ 50(2) ในระหวา่งเวลาท าการของ 
บริษทัจดัการ 

ส่วนท่ี 4 
การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์

____________________ 

  ขอ้ 52   ในการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม บริษทัจดัการจะตอ้งกระท า
โดยเปิดเผยและเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมเป็นส าคญั โดยในกรณีท่ีเป็นการจ าหน่ายไป 
ซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ส่วนท่ี 5 
การลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน 
____________________ 

  ขอ้ 53   เพือ่ประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม  บริษทัจดัการ 
อาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี  
  (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
  (2)  ตัว๋เงินคลงั 
  (3)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
เป็นผูอ้อก 
  (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
  (5)  บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบตัรเงินฝาก
ดงักล่าวมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการลงทุน 
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  (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอน 
ประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้  ้าประกนั  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมี
ลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อนการลงทุน 
  (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 
  (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอ่ื์น 
 (9)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครบถว้น
ดงัน้ี 
 (ก)  เป็นหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ 
International Organization of Securities Commission  (IOSCO) หรือของโครงการจดัการลงทุน
ต่างประเทศ ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federation of 
Exchange (WFE) 
 (ข)  โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตาม (ก) ตอ้งจดัตั้งขึ้นเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
และมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทรัพยสิ์นหลกั 
 (10)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะกรณีท่ีท าสัญญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั
ความเส่ียงของกองทุนรวม และมีสินคา้หรือตวัแปรมีสินคา้ตวัแปรอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี   
  (ก)  ราคาหลกัทรัพย ์อตัราแลกเปล่ียนเงิน อตัราดอกเบ้ีย ดชันีทางการเงิน  
ดชันีกลุ่มหลกัทรัพย ์หรืออนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารแห่งหน้ี  
  (ข)  สินคา้หรือตวัแปรอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

 ขอ้ 54   การลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นตามขอ้ 53(4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10)  
ท่ีนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึงเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย  
ผูค้  ้าประกนั หรือผูรั้บฝากเงิน ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัทั้งส้ินไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
ของกองทุนรวม  เวน้แต่ในช่วงระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ช่วงระยะเวลา 60 วนัก่อนวนัจ่ายเงินลดเงินทุนจดทะเบียนหรือวนัจ่าย 
เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ช่วงระยะเวลา 1 ปีก่อนวนัครบก าหนดอายุโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ 
วนัเลิกกองทุนรวม 
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  การค านวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหน่ึง มิใหน้บัรวมตัว๋แลกเงินหรือ 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั  
ผูส้ลกัหลงั ผูค้  ้าประกนัโดยตอ้งเป็นการรับอาวลัแบบไม่มีเง่ือนไข หรือสลกัหลงัโอนประเภทมี 
สิทธิไล่เบ้ีย หรือค ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ียเตม็จ านวนอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

  ขอ้ 55   กองทุนรวมอาจลงทุนในหุน้ของบริษทัซ่ึงเป็นผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยข์อง 
กองทุนรวมได ้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครบถว้นดงัต่อไปน้ี    
  (1)  เป็นการลงทุนในหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมติัการด าเนินงาน
บางประการของบริษทั (golden share) ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทันั้น ไม่เกิน 1 หุน้    
  (2)  สัญญาเช่าก าหนดค่าเช่าโดยอา้งอิงกบัผลประกอบการของอสังหาริมทรัพยข์อง
กองทุนรวม  

หมวด 4 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
____________________ 

 ขอ้ 56   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 57 
 (2)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืน ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 60 
 เม่ือมีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึง (1) แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและ 
ส่งขอ้มูลต่อส านกังานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 59  

 ขอ้ 57   การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตาม 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ
บริษทัประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและผูป้ระเมินหลกัส าหรับธุรกรรมในตลาดทุน ซ่ึงบริษทัจดัการ
พิจารณาวา่มีความเหมาะสมและสามารถประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงได ้
อยา่งน่าเช่ือถือเพียงพอ    
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 (2)  จดัใหมี้การประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ  
และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน เม่ือมีกรณีตามขอ้ 58  ทั้งน้ี  
การประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบดงักล่าวตอ้งไม่กระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนั
ติดต่อกนัเกิน 2 คร้ัง   
 (3)  จดัใหมี้การสอบทานการประเมินมูลค่าทุก 1 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่า 
เตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด   
 เพื่อประโยชน์ในการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพยต์ามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ 
ตอ้งใหค้วามร่วมมือรวมทั้งใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอกบัผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นหรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ในการส ารวจอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุน   

 ขอ้ 58   ในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การประเมินมูลค่าอยา่ง 
เตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูล
ต่อผูล้งทุน  
 (1)  เม่ือกองทุนรวมจะไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพย ์โดยใหป้ระเมิน
ล่วงหนา้เป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน  
 (2)  เม่ือมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์ปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัภายในระยะเวลาตาม (1) 
 (3)  เม่ือครบก าหนด 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบคร้ังล่าสุด  
 (4)  เม่ือผูดู้แลผลประโยชน์ร้องขอในกรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งมีนยัส าคญั โดยบริษทัจดัการตอ้งแต่งตั้ง 
ผูป้ระเมินมูลค่าภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์  
 การประเมินมูลค่าตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ตอ้งกระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ย 2 ราย   

  ขอ้ 59   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและส่งสรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมินมูลค่า
หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า แลว้แต่กรณี ใหส้ านกังานภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
รายงานดงักล่าวจากผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี    

(1)  ช่ือผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
  (2)  ช่ือ ประเภท และท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพยท่ี์ประเมิน 
  (3)  ราคาท่ีไดรั้บจากรายงานการประเมินมูลค่า หรือรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่า 
  (4)  วิธีการประเมินมูลค่า หรือการสอบทานการประเมินมูลค่า  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการประเมิน
มูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าใชว้ิธีการพิจารณาจากรายได ้ใหร้ะบุระยะเวลาการประเมินมูลค่า 
หรือสอบทานการประเมินมูลค่าดว้ย 
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  (5)  วนัท่ีประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่า 
  (6)  สมมติฐานท่ีส าคญัท่ีผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นใชใ้นการประเมินมูลค่าหรือ 
การสอบทานการประเมินมูลค่า 
  (7)  ความเห็นของบริษทัจดัการท่ีแสดงวา่ รายงานการประเมินมูลค่าหรือรายงาน 
การสอบทานการประเมินมูลค่านั้นไดน้ าขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในสัญญาจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นดงักล่าวระหวา่งกองทุนรวมกบัคู่สัญญาของกองทุนรวมมาก าหนดเป็นสมมติฐาน 
ในการประเมินมูลค่าหรือสอบทานการประเมินมูลค่าแลว้ และราคาท่ีไดรั้บจากรายงานดงักล่าว
เหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

 ขอ้ 60   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
 (1)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ท่ีออกโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุนโดยอนุโลม 
 (2)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (1) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของทรัพยสิ์นใด 
ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 
  “สมาคมบริษทัจดัการลงทุน” ตามวรรคหน่ึง  หมายความว่า   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการ
ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 

หมวด 5 
การขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

_____________________ 

ส่วนท่ี 1 
การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติม 

โครงการจดัการกองทุนรวม 
____________________ 

 ขอ้ 61   การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม  
ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
และขอ้ 66 ขอ้ 68(1) ขอ้ 72 และขอ้ 73 โดยอนุโลม 
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 การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการ 
ทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมัน่คง 
ปลอดภยัของการด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

 ขอ้ 62   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บ
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุม
หรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
 (1)  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีท าใหค้วามเส่ียงเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 (2)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม 

 (3)  การควบรวมกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนและความเส่ียงแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญั 
 (4)  การช าระและรับช าระหน้ีของกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 
 (5)  การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายมากกวา่ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 63   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการใชสิ้ทธิร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการรายงานการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ และรายงานความคืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิต่อ
ส านกังานทุก 6 เดือน หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน   
ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการเผยแพร่รายงานดงักล่าวในลกัษณะท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ย 

ส่วนท่ี 2 
การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการใด ๆ  

เก่ียวกบักองทุนรวม 
_____________________ 

 ขอ้ 64   ความในส่วนน้ีใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการใด ๆ 
เก่ียวกบักองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นการเฉพาะ 
ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกรณีนั้นแทน 



28 

 

 ขอ้ 65   การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบักองทุนรวม  
บริษทัจดัการจะกระท าโดยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน
ก็ได ้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

 ขอ้ 66   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีถือ โดยถือว่า 1 หน่วยลงทุนมี 1 เสียง  เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ี มิให้มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน 
  (ก)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม 
ในเร่ืองท่ีขอมติ 
  (ข)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถูกจ ากดัมิใหมี้สิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 
ของหมวด 2 
  (ค)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนท่ีอยูภ่ายใตก้ารจดัการของ 
บริษทัจดัการเดียวกนั  ทั้งน้ี กองทุนรวมอ่ืนให้รวมถึงกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทุกประเภท   
 (2)  การก าหนดผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
  (ก)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษทัจดัการก าหนด และจ านวนหน่วยลงทุน 
ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเดียวกนันั้น  ทั้งน้ี วนัท่ีบริษทัจดัการก าหนดดงักล่าวตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนา้ 
ก่อนลงมติไม่เกิน 2 เดือน แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัท่ีบริษทัจดัการอนุมติัใหมี้การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
และเม่ือบริษทัจดัการไดก้ าหนดวนัเพื่อก าหนดผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิลงมติแลว้จะเปลี่ยนแปลงมิได ้
  (ข)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการรวบรวมรายช่ือไดจ้ากการปิดสมุดทะเบียน 
พกัการโอนหน่วยลงทุน 

 ขอ้ 67   การขอมติโดยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 
ในส่วนท่ี 3 
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 ขอ้ 68   การขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 (1)  บริษทัจดัการตอ้งส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  
30 วนัก่อนวนัปิดรับหนงัสือตอบกลบัจากผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี หนงัสือขอมติดงักล่าวตอ้งระบุ 
วนัปิดรับหนงัสือตอบกลบัไวอ้ยา่งชดัเจน และมีรายละเอียดตามขอ้ 72(1) โดยอนุโลม  
 (2)  มติของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
 (ก)  กรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อท ารายการส าคญัตามขอ้ 76 ใหถื้อมติตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
 (ข)  กรณีอ่ืนใดนอกจาก (ก) ใหน้ าความในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 3 
การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

_________________ 

 ขอ้ 69  ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน นอกจากท่ีก าหนดไวส่้วนน้ี ใหน้ าความใน 
มาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ขอ้ 70   ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบในเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
  (1)  การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม 
ในอนาคต  
 (2)  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการน าเสนองบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
 (3)  การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 
 การจดัประชุมสามญัประจ าปีตามวรรคหน่ึง ใหเ้ร่ิมด าเนินการเป็นคร้ังแรก 
ส าหรับรอบปีบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  แต่ไม่เกินวนัท่ี 30 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562  โดยบริษทัจดัการตอ้งจดัประชุมภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีดงักล่าว  
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 ขอ้ 71   ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประชุม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นการประชุมวิสามญั 
   (1)  เม่ือบริษทัจดัการเห็นสมควรใหมี้การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ 
ในการจดัการกองทุนรวม 
   (2)  เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหบ้ริษทัจดัการเรียก
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 
   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามวรรคหน่ึง (2) บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 ขอ้ 72   ในการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
  (1)   จดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตดัสินใจของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษทัจดัการในเร่ือง
ดงักล่าว  โดยใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และวนัท่ีประสงคจ์ะใหม้ติมีผล  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอเร่ืองเพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาให้ระบุความเห็นของบริษทัจดัการเก่ียวกบั
ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดรั้บจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
 (2)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมตาม
ระยะเวลาดงัน้ี  
  (ก)  14 วนั ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีวาระท่ีตอ้งได ้
มติผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียง 
  (ข)  7 วนั ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) และกรณีการนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
มาตรา 129/2 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 บริษทัจดัการตอ้งจดัใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย  
โดยให้จดัส่งหนงัสือนดัประชุมตามวรรคหน่ึงไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ พร้อมกบัการจดัส่งไปยงั 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขอ้ 73   ในการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยลงทุนใหผู้ใ้ดเขา้ประชุมและออกเสียงแทน 
บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะไดเ้พียง 1 ราย 
(2)  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนของผูม้อบฉนัทะ ช่ือผูรั้บมอบ

ฉนัทะ และคร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ใหบ้ริษทัจดัการระบุเอกสารท่ีผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 

ผูถื้อหน่วยลงทุนในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย  

ขอ้ 74   การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอ 
ตามขอ้ 71 วรรคหน่ึง (2) หากล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมซ่ึงอนุโลมใชม้าตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป    

 ขอ้ 75   ใหบ้ริษทัจดัการควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ โครงการ
จดัการกองทุนรวม และขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษทัจดัการกบัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุม 
จะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ซ่ึงมาประชุม 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีหน่วยลงทุน 
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนัดประชุมอีกก็ได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง  
หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือน 
การพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้บริษทัจดัการส่ง
หนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า  
7 วนัก่อนวนัประชุม   

  ขอ้ 76   การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหถื้อมติตามจ านวน 
หน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
  (1)  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงอสังหาริมทรัพยท่ี์มีนยัส าคญั 
 (2)  การท าธุรกรรมระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
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 (4)  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมซ่ึงเป็นกรณีท่ีตอ้งไดรั้บมติ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุน    

หมวด 6 
การจ่ายเงินปันผล 

____________________ 

 ขอ้ 77   บริษทัจดัการตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุง
แลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่กรณี 

ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ใหห้มายถึงก าไรสุทธิท่ีหกัดว้ยรายการ 
เงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี 

      (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม 
ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

       (ข)  การช าระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัของกองทุนรวมตามนโยบาย 
การกูย้มืเงินท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

       (ค)  การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีให้สิทธิในการไดรั้บประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 

(2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะตอ้งพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด  

(3)  บริษทัจดัการตอ้งไม่กูย้มืเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
(4)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิใหบ้ริษทัจดัการจ่ายเงินปันผล 

 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามวรรคหน่ึง (1) ผูดู้แลผลประโยชนแ์ละบริษทัจดัการตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกังาน  
ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนด และเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบในการประชุม
สามญัประจ าปี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 37/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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 ขอ้ 78   ยกเลิก 

หมวด 7 
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

ของกองทุนรวม 
____________________ 

  ขอ้ 79   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ใหก้ระท าไดต้่อเม่ือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ครบถว้นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยใ์หอ้ยู่ในสภาพท่ีดีและมี 
ความพร้อมท่ีจะใชห้าผลประโยชน์ 
  (2)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงอนุมติัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม ตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 1  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  ตอ้งไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในการแกไ้ข
เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมดว้ย 
  (3)  ไดรั้บอนุมติัจากส านกังานใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
ตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 1 
การขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

____________________ 

  ขอ้ 80   ในการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการส่งหนงัสือเพื่อขอมติจาก 
ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อขออนุมติัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการจดัให้
หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หรือหนงัสือขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี มีขอ้มูล 
อนัเป็นสาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วตัถุประสงคข์องการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
  (2)  จ านวนหน่วยลงทุนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนท่ีจะเพิ่ม วิธีการก าหนดราคา
หน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน และวนัท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน 
  (3)  การน าหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มทุนเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 37/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)  
ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 81   มติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน หรือมติของผูถื้อหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  
ท่ีอนุมติัการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตอ้งครอบคลุมเร่ืองท่ีก าหนดในขอ้ 80 และ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
ซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
  (2)  ในกรณีท่ีส่งหนงัสือไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ตอ้งไดรั้บมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียง   

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงในการขอมติเพื่อด าเนินการเก่ียวกบัอสังหาริมทรัพย ์
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีขอมติท่ีเป็นบุคคลดงัน้ี   
  (1)  เจา้ของอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีกองทุนรวมเช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพย ์
แก่กองทุนรวม  
  (2)  บุคคลท่ีไดรั้บสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขายใหก้บัผูล้งทุน
เฉพาะเจาะจง ในกรณีท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหก้บัผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง 
  (3)  บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั กบับุคคลตาม (1) 
หรือ (2) แลว้แต่กรณี 
  ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็น 
การเฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิมบางราย  ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุน 
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดคดัคา้นการเพิ่มทุน     

ส่วนท่ี 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุมติัและการยืน่ค าขอ 

____________________ 

  ขอ้ 82   บริษทัจดัการจะไดรั้บอนุมติัจากส านกังานใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 79(1) และ (2)  
  (2)  ขอ้มูล ขอ้ก าหนด หรือขอ้สัญญา ในค าขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว และตอ้งไม่มีขอ้ความ 
ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑน์ั้น 
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  ขอ้ 83   บริษทัจดัการท่ีประสงคจ์ะขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ตอ้งยืน่ค าขออนุมติัต่อส านกังานเป็นหนงัสือ พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส าเนาหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือหนงัสือขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
แลว้แต่กรณี และส าเนามติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอนุมติัใหก้องทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือ
ส าเนามติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอนุมติัใหก้องทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน แลว้แต่กรณี 
  (2)  รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมในส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
  (3)  ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน 
จดทะเบียน 

(4)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมจะจดัใหมี้การประกนัรายได ้หากผูรั้บประกนัรายไดมิ้ไดจ้ดั
ใหมี้หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชยห์รือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึงครอบคลุมตามวงเงินและ
ระยะเวลาท่ีรับประกนัไว ้ใหบ้ริษทัจดัการยื่นรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือ
งบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดป้ระจ างวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุดก่อนการขออนุมติัเพิม่เงินทุน 
จดทะเบียน  ทั้งน้ี รายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงความเห็นต่องบการเงินหรืองบการเงินรวมประจ า 
งวดปีบญัชีลา่สุดตอ้งจดัท าโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชีในตลาดทุน     

(5)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

  ขอ้ 84   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมภายใน 100 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

ขอ้ 85  ใหก้ารอนุมติัใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง 
หากบริษทัจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาตามขอ้ 86 

ส่วนท่ี 3 
การเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

____________________ 

  ขอ้ 86   บริษทัจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
ตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 

  ขอ้ 87   ในการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ในประกาศเก่ียวกบัการขายและการใหบ้ริการเก่ียวกบัหน่วยลงทุน และหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี   
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  (1)  จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอ  
และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ก่อนการจดัส่ง
หรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งหนงัสือช้ีชวนใหส้ านกังานล่วงหนา้ 
ไม่นอ้ยกวา่ 1 วนัท าการ 
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะแต่งตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ 
กบัผูใ้หเ้ช่า หรือผูใ้หสิ้ทธิในอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิเก็บกิน หรือ 
สิทธิเหนือพื้นดิน ในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกนั 
  (3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป ใหป้ฏิบติัตาม
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการในหมวด 2  
และหลกัเกณฑใ์นขอ้ 88   

  ขอ้ 88   การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่ผูจ้องซ้ือทัว่ไป ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ระบบในการจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม โดยตอ้ง
ก าหนดใหผู้จ้องซ้ือหน่วยลงทุนจ านวนนอ้ยไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนก่อน 
  (2)  กระจายขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนอยา่งแพร่หลาย 
  (3)  ในกรณีท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขการซ้ือหน่วยลงทุนขั้นต ่าของผูล้งทุนแต่ละราย 
ตอ้งไม่ก าหนดไวสู้งกวา่ 50,000 บาท 
  (4)  ในกรณีท่ีมีการก าหนดเง่ือนไขหรือขอ้สงวนสิทธิในการจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
เง่ือนไขหรือขอ้สงวนสิทธิดงักล่าวตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดักลุ่มผูล้งทุน อนัจะท าใหไ้ม่มี 
การกระจายการจ าหน่ายหน่วยลงทุนอยา่งเพียงพอ 
  ในกรณีท่ีมีผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเพื่อน าไปขายต่อ หรือในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน
เพื่อบุคคลอ่ืนผา่นบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ (omnibus account) บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดให้
บุคคลนั้นปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวรรคหน่ึงดว้ย 

  ขอ้ 89   ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการยืน่ค  าขอแกไ้ขเพิ่มเติม
เงินทุนจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็น
กองทุนรวม และการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
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หมวด 8 
การลดเงินทุนจดทะเบียน 

ของกองทุนรวม 
____________________ 

  ขอ้ 90   การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ใหก้ระท าไดต้่อไดรั้บมติโดยชดัแจง้ 
จากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงอนุมติัการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกองทุนรวม
มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี และโครงการจดัการกองทุนรวมไดร้ะบุให้
บริษทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาลดเงินทุนจดทะเบียนจากกรณีดงักล่าวได้ 

(1)  กองทุนรวมมีการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย ์ 
(2)  มูลค่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวล้ดลงจากการประเมินมูลค่า

หรือสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
(3)  กองทุนรวมมีรายการทางบญัชีท่ีเป็นรายการค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี 

ซ่ึงทยอยตดัจ่าย 

  ขอ้ 91   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือส่งหนงัสือ 
ขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมติัลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี ในหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แลว้แต่กรณี   
  (1)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  (2)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดลง
ในแต่ละคร้ัง 
  (3)  ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม 

  ขอ้ 92   ในการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้บริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมดว้ยวิธีลดมูลค่าหน่วยลงทุนเท่านั้น  
  (2)  เฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี เงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวมิใหห้กัออกจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 

(3)  ยืน่ค าขอแกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม และการแกไ้ข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
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  ขอ้ 93   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการใชดุ้ลยพินิจในการด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมตามขอ้ 90(1) (2) หรือ (3) บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้มูลเก่ียวกบัการลดเงินทุน 
จดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการเพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้
โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน 
 (2)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละคร้ัง 
 (3)  วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 

หมวด 9 
การเลิกกองทุนรวม 

____________________ 

  ขอ้ 94   ใหบ้ริษทัจดัการเลิกกองทุนรวม เม่ือปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี   
  (1)  จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย  ทั้งน้ี ภายในวนัท าการ 
ถดัจากวนัท่ีทราบเหตุดงักล่าว 
  (2)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนลดลงต ่ากวา่ 500 ลา้นบาท เม่ือค านวณจากมูลค่า 
ท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน โดยใหบ้ริษทัจดัการเลิกกองทุนรวมภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีปรากฏ 
เหตุดงักล่าว  เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนเฉพาะในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์
  (3)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

  ขอ้ 95   เม่ือจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการจดัการ
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ าหน่ายอสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวมภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนครบก าหนด 
อายโุครงการจดัการกองทุนรวม โดยวิธีการเปิดเผยและให้โอกาสผูท่ี้ประสงคจ์ะรับโอนอสังหาริมทรัพย์
อยา่งเสมอภาคกนั    
  (2)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่อาจจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยโ์ดยวิธีการตาม (1)  
ไดก่้อน 6 เดือนก่อนครบก าหนดอายโุครงการจดัการกองทุนรวม หรือในกรณีท่ีบริษทัจดัการเห็นวา่
ราคาท่ีจะไดจ้ากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยโ์ดยวิธีการตาม (1) ไม่เหมาะสม ให้บริษทัจดัการขอ     
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีอ่ืน 
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ภาค 3  
อ านาจส านกังาน 

____________________ 

  ขอ้ 96   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการสามารถแสดงไดว้า่กองทุนรวมประสบปัญหา 
ในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน และการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ีอาจเป็นขอ้จ ากดั 
ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ใหส้ านกังานมีอ านาจผ่อนผนัวิธีการจดัการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น
ประกาศน้ี   
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ส านกังานอาจก าหนดใหบ้ริษทัจดัการกระท าการหรือ 
ไม่กระท าการใดดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 97   ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจเพิกถอนการอนุมติั 
ใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมได ้  
   (1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือขอ้ผกูพนัท่ีขดัหรือแยง้ 
กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  
   (2)  บริษทัจดัการไม่ปฏิบติัหรือไม่สามารถด าเนินการตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมในหมวด 2 ของภาค 2 หรือการจ าหน่ายหน่วยลงทุนในขอ้ 88 

  ขอ้ 98   ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์วา่บริษทัจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใด 
ถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกบับุคคลอ่ืน อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแท้จริง 
ในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่ 
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ส านกังานอาจเพิกถอน
การอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น 

  ขอ้ 99   ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 
จดัการทรัพยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  ใหส้ านกังานมีอ านาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  (1)  แจง้ใหบ้ริษทัจดัการหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผลขอ้เท็จจริง 
และหลกัฐานภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (2)  ในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจงตาม (1) หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพิสูจน์หรือท าใหเ้ช่ือได้
วา่การจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมท่ีมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทัว่ไป
อยา่งแทจ้ริง ส านกังานอาจสั่งใหบ้ริษทัจดัการท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด เพื่อใหก้องทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นนั้นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 
  (3)  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านกังานสั่งตาม (2)  
หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมนั้นมีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทัว่ไป 
อยา่งแทจ้ริง ส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมนั้น   

  ขอ้ 100  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการถูกส านกังานสั่งเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและ
จดัการกองทุนรวมตามขอ้ 97 ขอ้ 98 หรือขอ้ 99 ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวม
ทนัที 

ขอ้ 101   ส านกังานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของ
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี 
และหากบริษทัจดัการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการมีการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 

ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 102   ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ก่อนในวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด
อยูแ่ลว้ ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ่ายเงินปันผลและนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีก าหนด
ในรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนั ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2550 
  (2)  ไม่ตอ้งด าเนินการตามความท่ีก าหนดในส่วนท่ี 3 ของหมวด 2 ในภาค 2 
  ความในวรรคหน่ึงมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดมี้ 
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
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  ขอ้ 103   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ี ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดอยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการตามวรรคสอง 
  (1)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
  (2)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได ้
นิติบุคคล 
  (3)  บุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังานเม่ือมีเหตุจ าเป็นและสมควร
  เม่ือมีเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดต้ามท่ีก าหนดในรายละเอียด
โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนั ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
  (2)  ไม่ตอ้งด าเนินการตามขอ้ 34(2)  
  ความในวรรคสองมิใหน้ ามาใชบ้งัคบัในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพิ่มเติมตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 

  ขอ้ 104   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพยสิ์นเพื่อการบริหารสภาพคล่อง 
ของกองทุนรวมตามประเภททรัพยสิ์นท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 25/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  อยูแ่ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั บริษทัจดัการจะ
มีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อไปก็ได ้แต่หากทรัพยสิ์นนั้นเป็นตราสารท่ีมีก าหนดอายซ่ึุงไดห้มดอายแุลว้ 
หรือไดมี้การจ าหน่ายทรัพยสิ์นนั้นไปเท่าใด บริษทัจดัการอาจคงทรัพยสิ์นนั้นไวไ้ดเ้พียงจ านวนท่ีเหลือ   

ขอ้ 105   ใหบ้รรดาค าสั่งและหนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 90/2558  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 25/2552  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ค าสั่งและ
หนงัสือเวียนท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 16/2564  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)  
ลงวนัท่ี 4 มนีาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 106   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 90/2558  เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 25/2552   
เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี  
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (นางทิพยสุดา  ถาวรามร) 
 รองประธานกรรมการ 
       ประธานกรรมการแทน 

 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


