
 

 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ สน. 42/2562 
เร่ือง  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน 

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
(ฉบบัประมวล) 

____________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ส านกังานออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ที่ สน. 13/2550  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 
ลงวนัที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550 

(2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 55/2552  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) 
ลงวนัที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

(3)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 49/2553  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) 
ลงวนัที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
  (4)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ที่ สน. 2/2556  เร่ือง หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) 
ลงวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 

 ขอ้ 2   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการจดัท าหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดัการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์

  ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมอสังหาริมทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  ์
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  “บริษทัจดัการ”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

“ผูส้นบัสนุนการขายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   บริษทัหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์ 
หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ที่เป็นหน่วยลงทุน 
 “คนต่างดา้ว”  หมายความว่า   คนต่างดา้วและนิติบุคคลที่มีสิทธิในที่ดินเสมือน 
คนต่างดา้วตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด แลว้แต่กรณี  
  ค าว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” “ผูจ้องซ้ือพิเศษ” “เจา้ของอสังหาริมทรัพย”์ และ 
“ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์   

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

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

(2)  ส่วนที่ 2  รายการอย่างนอ้ยดงัน้ี 
(ก)  ลกัษณะที่ส าคญัของกองทุนรวม  ตามขอ้ 6 
(ข)  ความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม  ตามขอ้ 7 
(ค)  ค าเตือนและค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน  ตามขอ้ 8 
(ง)  ค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ทั้งน้ี ตามตารางแสดงค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูซ้ื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม 
ทา้ยประกาศน้ี 

(จ)  วนั เดือน ปี ที่รวบรวมขอ้มูลไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2563  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
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  ขอ้ 6   รายการลกัษณะที่ส าคญัของกองทุนรวม ตอ้งมีรายละเอียดอย่างนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะที่ส าคญัของกองทุนรวม อย่างนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  กองทุนรวมน้ีเหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกส าหรับเงินลงทุนลกัษณะใด 
(ข)  กองทุนรวมน้ีมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์

หรือสิทธิในอสังหาริมทรัพยใ์ด มีรายละเอียดของทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นอย่างไร มีการจดัหาผลประโยชน์
ในทรพัยสิ์นดงักล่าวอย่างไร และมีค่าเช่าแน่นอนเป็นจ านวนเทา่ใด หรือมีค่าเช่าที่อา้งอิงกบัผลประกอบการ
ของผูเ้ช่าหรือผูเ้ช่าช่วงเป็นสัดส่วนเท่าใด 

(ค)  กองทุนรวมมีแผนงานและก าหนดเวลาในการน าเงินที่ไดจ้ากการเสนอขาย
หน่วยลงทุนครั้ งน้ีไปใชใ้นการปรับปรุงอสังหาริมทรัพยอ์ย่างไร โดยใหร้ะบุขอ้มูลอย่างนอ้ยเก่ียวกบั
อสังหาริมทรัพยท์ี่จะปรับปรุง ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากการปรับปรุง และก าหนดเวลาที่คาดว่า 
จะด าเนินการแลว้เสร็จ  

(ง)  กองทุนรวมน้ีมีการประกนัภยัในทรัพยสิ์นที่กองทุนรวมลงทุนอย่างไร 
(จ)  กองทุนรวมน้ีมีการประกนัรายไดห้รือไม่ อย่างไร และผูร้ับประกนัรายได ้

มีฐานะทางการเงิน ความสามารถที่จะปฏิบตัิตามสัญญา และความสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์
ที่กองทุนรวมลงทุน (ถา้มี) อย่างไร  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูร้ับประกันรายไดท้ี่เป็นนิติบุคคลมิไดจ้ดัให้มีหนงัสือ
ค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์หรือหลกัประกนัอ่ืนที่เทียบเทา่ซ่ึงครอบคลุมตามวงเงินและระยะเวลา 
ที่ผูร้ับประกนัรายไดร้บัประกนัไว ้การแสดงค าตอบเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและความสามารถทีจ่ะปฏิบตัิ
ตามสัญญาของผูร้ับประกนัรายไดต้อ้งอธิบายอย่างนอ้ยในประเด็นดงัน้ีไวอ้ย่างชดัเจน  

1.  สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผูร้ับประกนัรายได ้
ที่จดัท าจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนัรายได้ประจ างวดปีบญัชี 3 ปีล่าสุด หรือเท่าที่ 
มีการด าเนินการ 

2.  การวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ 
ผูร้ับประกนัรายได ้และความสามารถของผูร้ับประกันรายไดใ้นการปฏิบตัิตามสัญญา โดยในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของ
ผูร้ับประกนัรายได ้บริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยขอ้เท็จจริงดงักล่าว  รวมทั้งวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของ 
งบการเงินหรืองบการเงินรวมของผูร้ับประกนัรายไดด้ว้ย 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2563  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2564  เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย ์(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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งบการเงินหรืองบการเงินรวมตามวรรคหน่ึงส าหรับงวดปีบญัชีล่าสุดตอ้งผ่าน
การตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานตามประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี
ในตลาดทุน 

(ฉ)  การลงทุนในกองทุนรวมน้ีกบักองทุนรวมอื่นที่มิใช่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยม์ีความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไร 

(ช)  รายช่ือหรือลกัษณะผูจ้องซ้ือพิเศษ เจา้ของอสังหาริมทรัพย ์หรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนั ของบุคคลดงักล่าว ที่จะไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนเป็นจ านวนและสัดส่วนเท่าใด 
  (2)  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัขอ้มูลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการลงทุนในหน่วยลงทุน 
สิทธิของผูล้งทุน และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม อย่างนอ้ยในประเด็นดงัน้ี 

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

หน่วยลงทุน วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผูไ้ม่ได้
รับการจดัสรรหน่วยลงทุนหรือแก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีที่ตอ้งยกเลิกการขายหน่วยลงทุน 

(ค)  ขอ้จ ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ขอ้จ ากดัในการจดัสรร
หน่วยลงทุนให้แก่คนต่างดา้ว และขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน เกินกว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   

(ง)  ช่องทางที่ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าหน่วยลงทุน  
(จ)  ช่องทางและวิธีการร้องเรียน ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์ 

(ถา้มี) ที่ปรึกษา (ถา้มี) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) และผูส้อบบญัชี  
(3)  ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม (ถา้มี) ซ่ึงแสดงขอ้มูลตาม

รายละเอียดที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่าว 

  ขอ้ 7   รายการความเส่ียงในการลงทุนของกองทุนรวม ตอ้งมีค าอธิบายความเส่ียงที่
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนรวม เช่น ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ความเส่ียงจากการแข่งขนั ความเส่ียงจากภยัพิบตัิต่าง ๆ ความเส่ียงจากการด าเนินงาน
ของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซ้ือขายหน่วยลงทุน  
ความเส่ียงจากการกูย้ืมเงินของกองทุนรวม (ถา้มี) หรือความเส่ียงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
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เมื่อเปรียบเทียบกบักองทุนรวมประเภทอ่ืน เป็นตน้ รวมทั้งแนวทางการบริหารจดัการลงทุนเพื่อ 
ลดความเส่ียงแต่ละประเภท 

ขอ้ 8   รายการค าเตือนและค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยลงทุน ให้มีขอ้ความ 
ที่เตือนและแนะน าให้ผูล้งทุนเขา้ใจในเร่ืองอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ค าเตือนที่แสดงว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเส่ียง
ของการลงทุน ผูล้งทุนอาจไดร้ับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกก็ได ้ นอกจากน้ี 
รายไดห้ลกัของกองทุนรวมน้ีจะข้ึนอยู่กบัรายไดค่้าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรพิจารณา
ถึงขอ้มูลของอสังหาริมทรัพย ์ความสามารถของผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย ์และสภาพธุรกิจการให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์ รวมทั้งศึกษาปัจจยัความเส่ียงที่ระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
  (2)  ค าเตือนที่แสดงว่า กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ 
  (3)  ค าเตือนในกรณีของกองทุนรวมซ่ึงลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท์ี่แสดงว่า 
เมื่อส้ินสุดระยะเวลาตามสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยท์ี่กองทุนรวมลงทุนแลว้ มูลค่าสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพยด์งักล่าวจะลดลงเป็น 0 บาท  และกองทุนรวมน้ีไม่ไดส้ ารองเงินทุนไวส้ าหรับการจ่ายคืน 
เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวม แต่อาจจะ 
จ่ายคืนเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยการลดเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวมก่อนการเลิกกองทุนรวมก็ได้ 
  (4)  ค าเตือนในกรณีที่มีการลงทุนเพื่อบริษทัจดัการซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ 
ทางผลประโยชน์แก่กองทุนรวม เช่น ค าเตือนว่าบริษทัจดัการอาจลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน 
เพื่อบริษทัจดัการเช่นเดียวกนักบัที่บริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืนเพื่อกองทุนรวม 
โดยบริษทัจดัการจะจดัให้มีระบบงานที่ป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้  
  (5)  ค าแนะน าที่แสดงว่า ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวนให้เขา้ใจและ 
ควรเก็บหนงัสือช้ีชวนไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต และเมื่อมีขอ้สงสัยให้สอบถามบริษทัจดัการ 
หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้เขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน 
  (6)  ค าแนะน าที่แสดงว่า ในกรณีที่ผูล้งทุนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุน
สามารถขอหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ี่บริษทัจดัการหรือผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 

(7)  ในกรณีของกองทุนรวมที่มีการประกนัรายได ้ ให้บริษทัจดัการระบุค าเตือน
ดงัต่อไปน้ี 
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(ก)  ค าเตือนว่า “เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการประกนัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวม ผลตอบแทนที่กองทุนรวมจะไดร้ับนั้นจะข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงานของอสังหาริมทรัพย ์
ที่ลงทุนซ่ึงอาจไม่เท่ากบัผลตอบแทนที่กองทุนรวมเคยไดร้ับในช่วงมีการประกนัรายได้” 

(ข)  ในกรณีที่ผูร้ับประกนัรายไดม้ิไดจ้ดัให้มหีนงัสือค ้าประกนัของธนาคารพาณิชย ์
หรือหลกัประกนัอ่ืนที่เทียบเท่า ซ่ึงครอบคลุมตามจ านวนและระยะเวลาที่ผูร้ับประกันรายไดร้ับประกันไว ้ 
ให้มีค าเตือนว่า “การประกนัรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ข้ึนอยู่กบัความสามารถ
ในการปฏิบตัิตามสัญญาของผูร้ับประกนัรายได ้ ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของการประกนัรายได ้
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของผูร้ับประกนัรายได ้ก่อนตดัสินใจลงทุน” ไวด้ว้ย 
  การพิมพค์ าเตือนและค าแนะน าตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ค าเตือนและค าแนะน าตอ้งพิมพด์ว้ยตวัพิมพข์นาดไม่เล็กกว่าและอ่านไดช้ดัเจน
กว่าขอ้ความทัว่ไปในหนงัสือช้ีชวน  

(2)  ค าเตือนและค าแนะน าตามวรรคหน่ึง (1) (3) (5) และ (7) ตอ้งพิมพไ์วใ้นกรอบ
ส่ีเหล่ียมที่หนา้แรก หรือปกหน้าดา้นนอกในกรณีที่หนงัสือช้ีชวนนั้นมีปก โดยอยู่ส่วนบนสุดหรือ 
ส่วนล่างสุด  

(3)  ค าเตือนและค าแนะน าตามวรรคหน่ึง (2) (4) และ (6) ให้พิมพไ์วก่้อนวนั เดือน ปี 
ที่รวบรวมขอ้มูลไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 9   ในการจดัท าหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการตามขอ้ 4(2) ให้บริษทัจดัการ 
ใชร้ายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมที่ไดร้ับอนุมตัิจากส านกังานเป็นหนงัสือช้ีชวนส่วนขอ้มูล
โครงการ 

ขอ้ 10   หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ 4(3) ให้อยู่ใน
ส่วนทา้ยของหนังสือช้ีชวน โดยตอ้งมีขอ้ความที่แสดงว่าบริษทัจดัการไดส้อบทานขอ้มูลใน 
หนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการของกองทุนรวมแลว้ 
และบริษทัจดัการขอรับรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด  
และไม่ขาดขอ้มูลที่ควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 

  ขอ้ 11   หนงัสือช้ีชวนส่วนรับรองความถูกตอ้งครบถว้นตอ้งมีบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  
  (1)  กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัของบริษทัจดัการ  
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  (2)  ผูร้ับมอบอ านาจจากบริษทัจดัการ ซ่ึงตอ้งเป็นบุคคลที่มีต าแหน่งไม่ต ่ากว่า
ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่รับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบั 
การจดัตั้งกองทุนรวม 

ขอ้ 12   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ   วนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562    
 
 
 

(นางทิพยสุดา  ถาวรามร) 
รองเลขาธิการ 
      เลขาธิการแทน 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


