
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทน. 37/2564 
เร่ือง  การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัที่ 3) 
_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535    
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (1) ของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 36/2562  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และ 
ให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(1)  ด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมไดม้าจากการลงทุน 
ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับหนงัสือแจ้งการเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย ์
จากบริษทัจดัการ และด าเนินการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยค์รั้ งต่อ ๆ ไปอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 
ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยอ์าจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและบริษทัจดัการตกลงกันได”้  

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 35 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 36/2562  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และ 
ให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 35   กองทุนรวมตอ้งลงทุนในอสังหาริมทรัพยท์ี่พร้อมจะน าไปจดัหาผลประโยชน์ 
คิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี
เวน้แต่ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการจะไมด่ ารงมูลค่าดงักล่าวก็ได ้ 
 (1)  รอบปีบญัชีสุดทา้ยก่อนส้ินอายุโครงการจดัการกองทุนรวม   
 (2)  กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรโดยไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน” 
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 ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของขอ้ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทน. 36/2562  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 42   ให้บริษทัจดัการจดัให้มีการตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุน
ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่กองทุนรวมเขา้ครอบครองอสังหาริมทรัพย ์และด าเนินการตรวจตรา
สภาพอสังหาริมทรัพยน์ั้นในครั้ งต่อ ๆ ไปอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง  ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพอสังหาริมทรัพย ์
อาจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและบริษทัจดัการ
ตกลงกนัได”้ 

 ขอ้ 4   ใหย้กเลิกขอ้ 45 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562   
เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562   

 ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (1) และ (2) ของขอ้ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(1)  จดัหาผลประโยชน์โดยการให้เช่าเท่านั้น และมิใหด้ าเนินการในลกัษณะใด 
ที่เป็นการใชก้องทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล เป็นตน้   
เวน้แต่ในกรณีที่กองทุนรวมมีความจ าเป็นอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
หรืออยู่ระหว่างสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  กองทุนรวมอาจด าเนินการในลกัษณะที่เป็น 
การใชก้องทุนรวมเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืนดงักล่าวเป็นการชัว่คราวได ้
 (2)  ในกรณีที่กองทุนรวมจะให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ก่บุคคลที่จะน าอสังหาริมทรัพยน์ั้น
ไปประกอบธุรกิจที่กองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการไดเ้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจโรงพยาบาล 
เป็นตน้ ตอ้งมีขอ้ตกลงก าหนดค่าเช่าไวล่้วงหนา้เป็นจ านวนที่แน่นอน และอาจก าหนดค่าเช่าที่อา้งอิง 
กบัผลประกอบการของผูเ้ช่าเพิ่มเติมดว้ยก็ได ้  ทั้งน้ี ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลขอ้ตกลงดงักล่าวในหนงัสือช้ีชวน 
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี” 

 ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 46/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 36/2562  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
 “ขอ้ 46/1   ในกรณีที่กองทุนรวมมีความจ าเป็นตอ้งประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
ตามขอ้ 46(1) ก่อนการด าเนินการดงักล่าว ให้บริษทัจดัการเปิดเผยรายงานเพื่อช้ีแจงสาเหตุ 
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ในการเปล่ียนแปลงผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ พร้อมทั้งแจง้แนวทางการด าเนินการของกองทุนรวมในระหว่าง
การสรรหาผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่ และรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินการดงักล่าวทุก 6 เดือน
นบัแต่วนัที่มีการประกอบธุรกิจอ่ืนเป็นการชัว่คราวจนกว่าจะมีผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยร์ายใหม่  
 การเปิดเผยรายงานและการรายงานตามวรรคหน่ึง ให้เปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบ
การเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย”์ 

 ขอ้ 7   ใหย้กเลิกขอ้ 47 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562  
เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  

 ขอ้ 8   ใหย้กเลิกความในขอ้ 77 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 36/2562  เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562   
และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 77   บริษทัจดัการตอ้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิที่ 
ปรับปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่กรณี 

ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ให้หมายถึงก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการ 
เงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี 

      (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงอสังหาริมทรพัยข์องกองทุนรวม 
ตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

       (ข)  การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบาย 
การกูย้ืมเงนิที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

       (ค)  การจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการไดร้ับประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 

(2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะตอ้งพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด  

(3)  บริษทัจดัการตอ้งไม่กูย้ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
(4)  ในกรณีที่กองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมใิหบ้ริษทัจดัการจ่ายเงนิปันผล 
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 ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามวรรคหน่ึง (1) ผูดู้แลผลประโยชน์และบริษทัจดัการตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกังาน  
ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และเปิดเผยให้ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบในการประชุม
สามญัประจ าปี” 

 ขอ้ 9   ใหย้กเลิกขอ้ 78 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 36/2562   
เร่ือง การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562   

 ขอ้ 10   ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ใดมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหนา้ที่ 
ของผูดู้แลผลประโยชน์ที่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี  ให้บริษทัจดัการด าเนินการให้มี 
การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี 
ภายในโอกาสแรกที่กระท าได้ 

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


