
 

 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สน. 38/2563 

เร่ือง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 2) 
____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในขอ้ 5 และขอ้ 6 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 42/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“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 
  ขอ้ 6   รายการลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค  าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม อยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด 
(ข)  กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

หรือสิทธิในอสังหาริมทรัพยใ์ด มีรายละเอียดของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นอยา่งไร และมีการจดัหา
ผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นดงักล่าวอยา่งไร 



2 
 

 

(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 

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 
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(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 2   ใหย้กเลิกตารางแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 
หรือกองทุนรวมทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ท่ี สน. 42/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และใหใ้ชต้ารางแสดงค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทา้ยประกาศน้ีแทน 

ขอ้ 3   ให้เพิ่มแบบขอ้มูลสรุป (executive summary) ทา้ยประกาศน้ี เป็นแบบ 
ขอ้มูลสรุป (executive summary) ทา้ยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 42/2562  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์ลงวนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  
 
 
 

 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


