
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สน. 42/2562 
เร่ือง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ท่ี สน. 13/2550  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

(2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 55/2552  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) 
ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

(3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 49/2553  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) 
ลงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 2/2556  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
ลงวนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 

 ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท าหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความวา่   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

“ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์ 
หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน 
 “คนต่างดา้ว”  หมายความวา่   คนต่างดา้วและนิติบุคคลท่ีมีสิทธิในท่ีดินเสมือน 
คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี  
  ค าวา่ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” “ผูจ้องซ้ือพิเศษ” “เจา้ของอสังหาริมทรัพย”์ และ 
“ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์   

  ขอ้ 4   หนงัสือช้ีชวนใหแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั  
  (2)  ส่วนขอ้มูลโครงการ 
  (3)  ส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้น 

  ขอ้ 5   หนงัสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัตามขอ้ 4(1) ใหป้ระกอบดว้ยขอ้มูล 
และรายการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลสรุป (executive summary)  ทั้งน้ี ตามแบบขอ้มูลสรุป  
(executive summary) ทา้ยประกาศน้ี 

(2)  ส่วนท่ี 2  รายการอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
(ก)  ลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม  ตามขอ้ 6 
(ข)  ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม  ตามขอ้ 7 
(ค)  ค าเตือนและค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน  ตามขอ้ 8 
(ง)  ค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ทั้งน้ี ตามตารางแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ทา้ยประกาศน้ี 

(จ)  วนั เดือน ปี ท่ีรวบรวมขอ้มูลไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2563  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 6   รายการลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม อยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด 
(ข)  กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิในอสังหาริมทรัพยใ์ด มีรายละเอียดของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นอยา่งไร และมีการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นดงักล่าวอยา่งไร 

(ค)  กองทุนรวมมีแผนงานและก าหนดเวลาในการน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยอ์ยา่งไร โดยให้ระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยท่ี์จะปรับปรุง ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการปรับปรุง และก าหนดเวลาท่ีคาดวา่ 
จะด าเนินการแลว้เสร็จ  

(ง)  กองทุนรวมน้ีมีการประกนัภยัในทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนอยา่งไร 
(จ)  กองทุนรวมน้ีมีการประกนัรายไดห้รือไม่ อยา่งไร และผูรั้บประกนัรายได ้

มีฐานะทางการเงิน ความสามารถท่ีจะปฏิบติัตามสัญญา และความสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีกองทุนรวมลงทุน (ถา้มี) อยา่งไร  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดท่ี้เป็นนิติบุคคลมิไดจ้ดัใหมี้หนงัสือ
ค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์หรือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึงครอบคลุมตามวงเงินและระยะเวลา 
ท่ีผูรั้บประกนัรายไดรั้บประกนัไว ้การแสดงค าตอบเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและความสามารถท่ีจะปฏิบติั
ตามสัญญาของผูรั้บประกนัรายไดต้อ้งอธิบายอยา่งนอ้ยในประเด็นดงัน้ีไวอ้ยา่งชดัเจน  

1.  สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูรั้บประกนัรายได ้
ท่ีจดัท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดป้ระจ างวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุด หรือเท่าท่ี 
มีการด าเนินการ 

2.  การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ผูรั้บประกนัรายได ้และความสามารถของผูรั้บประกนัรายไดใ้นการปฏิบติัตามสัญญา โดยในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของ
ผูรั้บประกนัรายได ้บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว  รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูรั้บประกนัรายไดด้ว้ย 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สน. 38/2563  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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งบการเงินหรืองบการเงินรวมตามวรรคหน่ึงส าหรับงวดปีบญัชีล่าสุดตอ้งผา่น
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี
ในตลาดทุน 

(ฉ)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอ่ืนท่ีมิใช่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยมี์ความเส่ียงแตกต่างกนัอยา่งไร 

(ช)  รายช่ือหรือลกัษณะผูจ้องซ้ือพิเศษ เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั ของบุคคลดงักล่าว ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นจ านวนและสัดส่วนเท่าใด 
  (2)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการลงทุนในหน่วยลงทุน 
สิทธิของผูล้งทุน และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม อยา่งนอ้ยในประเด็นดงัน้ี 

(ก)  จ านวน ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย และจ านวนเงินจองซ้ือขั้นต ่า 
(ข)  วิธีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน การรับช าระและการเก็บรักษาเงินค่าจองซ้ือ

หน่วยลงทุน วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบ้ียแก่ผูไ้ม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทุนหรือแก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีท่ีตอ้งยกเลิกการขายหน่วยลงทุน 

(ค)  ขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ขอ้จ ากดัในการจดัสรร
หน่วยลงทุนใหแ้ก่คนต่างดา้ว และขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุน เกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

(ง)  ช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าหน่วยลงทุน  
(จ)  ช่องทางและวิธีการร้องเรียน ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

(ถา้มี) ท่ีปรึกษา (ถา้มี) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) และผูส้อบบญัชี  
(3)  ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกองทุนรวม (ถา้มี) ซ่ึงแสดงขอ้มูลตาม

รายละเอียดท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

  ขอ้ 7   รายการความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม ตอ้งมีค าอธิบายความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนรวม เช่น ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ความเส่ียงจากการแข่งขนั ความเส่ียงจากภยัพิบติัต่าง ๆ ความเส่ียงจากการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
ความเส่ียงจากการกูย้มืเงินของกองทุนรวม (ถา้มี) หรือความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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เม่ือเปรียบเทียบกบักองทุนรวมประเภทอ่ืน เป็นตน้ รวมทั้งแนวทางการบริหารจดัการลงทุนเพื่อ 
ลดความเส่ียงแต่ละประเภท 

ขอ้ 8   รายการค าเตือนและค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน ใหมี้ขอ้ความ 
ท่ีเตือนและแนะน าใหผู้ล้งทุนเขา้ใจในเร่ืองอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าเตือนท่ีแสดงวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียง
ของการลงทุน ผูล้งทุนอาจไดรั้บเงินลงทุนคืนมากกวา่หรือนอ้ยกวา่เงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได ้ นอกจากน้ี 
รายไดห้ลกัของกองทุนรวมน้ีจะขึ้นอยูก่บัรายไดค้่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรพิจารณา
ถึงขอ้มูลของอสังหาริมทรัพย ์ความสามารถของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และสภาพธุรกิจการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์ รวมทั้งศึกษาปัจจยัความเส่ียงท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  ค  าเตือนท่ีแสดงวา่ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ 
  (3)  ค  าเตือนในกรณีของกองทุนรวมซ่ึงลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์แสดงวา่ 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนรวมลงทุนแลว้ มูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะลดลงเป็น 0 บาท  และกองทุนรวมน้ีไม่ไดส้ ารองเงินทุนไวส้ าหรับการจ่ายคืน 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์หแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือมีการเลิกกองทุนรวม แต่อาจจะ 
จ่ายคืนเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวมก่อนการเลิกกองทุนรวมก็ได ้
  (4)  ค  าเตือนในกรณีท่ีมีการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์แก่กองทุนรวม เช่น ค าเตือนวา่บริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน 
เพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม 
โดยบริษทัจดัการจะจดัใหมี้ระบบงานท่ีป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้  
  (5)  ค  าแนะน าท่ีแสดงวา่ ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนให้เขา้ใจและ 
ควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และเม่ือมีขอ้สงสัยใหส้อบถามบริษทัจดัการ 
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
  (6)  ค  าแนะน าท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุน
สามารถขอหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

(7)  ในกรณีของกองทุนรวมท่ีมีการประกนัรายได ้ ใหบ้ริษทัจดัการระบุค  าเตือน
ดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ค  าเตือนว่า “เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการประกนัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวม ผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บนั้นจะขึ้นอยูก่บัผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย ์
ท่ีลงทุนซ่ึงอาจไม่เท่ากบัผลตอบแทนท่ีกองทุนรวมเคยไดรั้บในช่วงมีการประกนัรายได้” 

(ข)  ในกรณีท่ีผูรั้บประกนัรายไดมิ้ไดจ้ดัใหมี้หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
หรือหลกัประกนัอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาท่ีผูรั้บประกนัรายไดรั้บประกนัไว ้ 
ใหมี้ค าเตือนวา่ “การประกนัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ขึ้นอยูก่บัความสามารถ
ในการปฏิบติัตามสัญญาของผูรั้บประกนัรายได ้ ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของการประกนัรายได ้
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูรั้บประกนัรายได ้ก่อนตดัสินใจลงทุน” ไวด้ว้ย 
  การพิมพค์  าเตือนและค าแนะน าตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ค  าเตือนและค าแนะน าตอ้งพิมพด์ว้ยตวัพิมพข์นาดไม่เลก็กวา่และอ่านไดช้ดัเจน
กวา่ขอ้ความทัว่ไปในหนงัสือช้ีชวน  

(2)  ค  าเตือนและค าแนะน าตามวรรคหน่ึง (1) (3) (5) และ (7) ตอ้งพิมพไ์วใ้นกรอบ
ส่ีเหล่ียมท่ีหนา้แรก หรือปกหนา้ดา้นนอกในกรณีท่ีหนงัสือช้ีชวนนั้นมีปก โดยอยูส่่วนบนสุดหรือ 
ส่วนล่างสุด  

(3)  ค  าเตือนและค าแนะน าตามวรรคหน่ึง (2) (4) และ (6) ใหพ้ิมพไ์วก่้อนวนั เดือน ปี 
ท่ีรวบรวมขอ้มูลไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 9   ในการจดัท าหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการตามขอ้ 4(2) ใหบ้ริษทัจดัการ 
ใชร้ายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานเป็นหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
โครงการ 

ขอ้ 10   หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 4(3) ให้อยูใ่น
ส่วนทา้ยของหนงัสือช้ีชวน โดยตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บริษทัจดัการไดส้อบทานขอ้มูลใน 
หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ 
และบริษทัจดัการขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด  
และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

  ขอ้ 11   หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้นตอ้งมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
  (1)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัของบริษทัจดัการ  
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  (2)  ผูรั้บมอบอ านาจจากบริษทัจดัการ ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่
ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีรับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบั 
การจดัตั้งกองทุนรวม 

ขอ้ 12   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ   วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562    
 
 
 

(นางทิพยสุดา  ถาวรามร) 
รองเลขาธิการ 
      เลขาธิการแทน 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


