
                                              
 

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

              ชื่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน    
                  ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)   

           ชื่อบริษัทจัดการ                   

- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม เช่น อายุกองทุนรวม (ถ้ามี) จ านวนเงินทุนโครงการ  
 จ านวนหน่วยลงทุนและราคาที่เสนอขาย ประเภทหน่วยลงทุน  

- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมเงินในคร้ังนี้ หากน าเงินไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐาน ให้ระบุประเภทของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

- รายละเอียดที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่าย 
หน่วยลงทุน และผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย (ถ้ามี) 

- ให้ระบุวันที่รวบรวมข้อมูล 
- ให้มีค าเตือนว่า  

 (1)  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบัน
คุ้มครองเงนิฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจ านวน   
ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวม รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

 (2)  ค าเตือนที่จ าเป็นเมื่อค านึงถึงลักษณะของกองทุนรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น กองทุนรวมที่จัดหาผลประโยชน์ในลักษณะที่อาจเกิดความไม่แน่นอน
ของกระแสรายรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
อย่างมีนัยส าคัญ เป็นต้น 
 (3)  การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนีม้ิได้เป็นการแสดงว่า 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหน่วยลงทุน 
ที่เสนอขาย หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน  ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
เป็นความรับผิดของบริษัทจัดการ 
 (4)  ค าเตือนในกรณีของกองทุนรวมซึ่งจะลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ ที่แสดงว่า เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสิทธิการเช่าหรือสิทธิดังกล่าว มูลค่าสิทธิการเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้จะลดลงเป็น 0 บาท  
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ส่วนที่  2   การด าเนนิกิจการของกองทุนรวม 
1. ข้อมูลทั่วไป 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม 
3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 

 4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน 
5. ปัจจัยความเสี่ยง 
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
7. รายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
9. ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ส่วนที ่ 3    การจัดการและการก ากับดูแลกองทุนรวม  
10. ข้อมูลหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน  
11. โครงสร้างการจัดการ  
12. การก ากับดูแลกองทุนรวม 
13.  ความรับผิดชอบต่อสังคม   

ส่วนที่  4    ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  14. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ส่วนที่  5 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 1. รายละเอียดของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย  
 2. การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน 
 3. ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง  
 4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายในคร้ังนี้    

ส่วนที่  6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

เอกสารแนบ 1  สรุปรายงานการประเมินมูลค่า  
เอกสารแนบ 2  งบการเงินของกองทุนรวม 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินส าหรับไตรมาสล่าสุด 

ก่อนวันยื่นร่างหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
 
 
 

 
 
 
 

ข้อมูลการเสนอขาย : 

จ านวนที่เสนอขาย  ...................................................หน่วย 

มูลค่าท่ีตราไว ้...........................................................บาท/หน่วย 

ราคาเสนอขาย ..........................................................บาท/หน่วย  

มูลค่าเสนอขาย  ........................................................ล้านบาท  

เงื่อนไขการจัดจ าหน่าย:   firm underwrite   best effort  

นโยบายการลงทุน  กรรมสิทธิ ์ 

   สัญญาแบ่งรายได้หรือสิทธิการเช่า โดยม ี

ระยะเวลาส้ินสุดถึงปี ............. 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
วัตถุประสงค์การระดมทุน :  เช่น น าไปลงทุนในทรัพย์สินกจิการ

โครงสร้างพืน้ฐาน น าไปช าระเงนิกู้ยืมเดิม น าไปปรับปรุงสภาพ

ทรัพย์สิน เป็นต้น ในกรณีทีจ่ะมกีารกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ให้ระบุข้อมลู 

เช่น ผู้ให้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย หลักประกนั

การกู้ยืม (ถ้าม)ี เป็นต้น  ทั้งนี้ อาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟ

หรือบรรยายกไ็ด ้และอ้างอิงรายละเอียดไปยังหนงัสือช้ีชวน 

........................................................................................................ 

........................................................................................................

........................................................................................................ 

..................................................................................................... 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

.....................................................................................................

. 

ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์  

.......................................................................................................... 

..........................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 
การรับประกันรายได้ของทรัพย์สนิกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) : 

ให้ระบุสาระส าคัญของการรบัประกัน และให้อ้างอิงรายละเอียด 

ไปยังหนงัสือช้ีชวนฉบับเต็ม 

..........................................................................................................

................................................................................................

............................................................................................... 

                                                 ข้อมูลสรุปการเสนอขายหน่วยลงทนุ 

ชื่อกองทุน ....................................................................................       ระยะเวลาการเสนอขาย ............................................................ 
ชื่อบริษัทจัดการ ........................................................................... ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ .............................................................. 

....................................................................................................................................................................
.............................................. 

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและ 
 ความเสี่ยงของกองทุน หากผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มสามารถขอได้จาก 
 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจัดการหรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทจัดการยื่นต่อ 
 ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนในครัง้นี ้  กรรมสิทธิ ์  สัญญาแบ่งรายได้หรือสิทธิการเช่า 

ทรัพย์สิน มูลค่าท่ีกองทุน 

จะเข้าลงทุน 

ราคาประเมิน 

(ตามวิธีที่ผู้ประเมินมูลค่าแนะน า) 

ผู้ประเมินมูลค่า 

    

    

    

ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุน : ทัง้นี้ ใหร้ะบคุวามเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินประกอบด้วย 

………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานของธรุกิจที่ผ่านมา (ถ้าม)ี : บริษทัอาจแสดงอัตราการเช่า หรือรายได้และค่าใช้จ่ายของการบริหาร

จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ โดยสามารถแสดงข้อมูลในรปูของตารางหรือบรรยายก็ได้ 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………............................………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………............................………………………………………………………………………….……………………

……… 

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่เกนิ 1 รอบปีบญัชี (ถ้ามี)  

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………............................………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………............................………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………............................………………………………………………………………………….……………………

……… 
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แผนภาพแสดงต าแหน่งความเส่ียงของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน :  ให้แสดงต าแหน่งความเสี่ยงตามแผนภาพขา้งล่าง 

 
สรุปปัจจัยความเสี่ยง : ให้ระบุเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงทีเ่ปน็ความเส่ียงเฉพาะของกองทุน และให้อ้างอิงรายละเอียดไปยังหนังสือช้ีชวน 
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………............................………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………............................………………………………………………………………………….……………………… 

  

ข้อมูลเบื้องตน้ : 

บริษัทจัดการ................................................................................................................................................................................................       

ที่อยู่..............................................................................................................................................................................................................          

โทรศัพท์........................................................................................................................................................................................................  

URL..............................................................................................................................................................................................................        

ผู้ดูแลผลประโยชน์…............................………………………………………………………………………….………………………… 

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้าม)ี..........................……………………………………………………………………………………………….. 

เงื่อนไขการยกเลิกการจัดตัง้กองทุน 

 ไม่ม ี     มี    (สรุปสาระส าคัญโดยสังเขป)         

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

……............................………………………………………………………………………….……………………………………… 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทนุ 

รายการ เพดาน (% ของ NAV) 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่จ่ายเป็นรายป ี  

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทัง้หมดที่จ่ายเป็นรายครั้ง  

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นร้อยละของ NAV ดงันั้น เพดานค่าใช้จ่ายนีจ้ึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อค านวณเปน็ 

อัตราร้อยละของ NAV  
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินกิจการของกองทุนรวม 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท   (ระบุชื่อบริษัทจัดการ)       
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของ              (ชื่อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน )   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    (ให้อธิบายว่า จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนในครั้งนีไ้ปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น น าไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
น าไปช าระเงินกู้ยืมเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นต้น รวมทั้งให้ประมาณการว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายในครั้งนี้ และเงินจากการกู้ยืมเงิน  
(ถ้ามี) เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะเหลือเงินที่จะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจ านวนเท่าใด) 
 ให้ระบุชื่อกองทุนรวม ชื่อย่อ ประเภท อายุของกองทุนรวม (ถ้าก าหนด) จ านวนเงินทุนโครงการ  
มูลค่าที่ตราไว้ ชื่อบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อน าไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวดังต่อไปนี้ 
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ ประเภท  
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพย์สิน 
และข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 
 2.2 ราคาหรือวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่าง
ราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและราคาประเมิน (ถ้ามี) 
 2.3 สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมินมูลค่า เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน 
มูลค่า สรุปสมมติฐานส าคัญ ความเห็นที่ส าคัญของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปความเห็น
ของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน 
มูลค่าดังกล่าว 
 2.4 หากเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากการท าธุรกรรมกับบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง 
  (1)  ให้ระบุความสัมพันธ์ และให้บริษัทจัดการอธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการดังกล่าวว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมาตรการ 
ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
ประกอบด้วย 
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 (2)  ให้แสดงค ารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งเป็น 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการท าในลักษณะที่เป็นธรรมเนียมทางการค้า
ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm’s length 
transaction) 
 2.5 สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.6 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐาน (ถ้ามี) 
 2.7 ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินกิจการ 
ของรัฐ และการด าเนินการที่ผ่านมาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าท าธุรกรรมกับ 
กองทุนรวม (ถ้ามี)  
 2.8 ในกรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งในต่างประเทศ ให้เปิดเผย
ความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายด้วยว่า กองทุนรวมสามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินตามกฎหมาย 
ของประเทศดังกล่าว 
 2.9 ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงิน ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน สรุปสาระส าคัญของ 
สัญญากู้ยืมเงิน และรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายว่า การกู้ยืมเงิน 
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนอย่างไร  นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ให้อธิบายความสัมพันธ์ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลดังกล่าว และเงื่อนไข 
ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นทางค้าปกติหรือไม่ อย่างไร 
 ทั้งนี้ ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์อื่น เช่น ช าระคืนเงินกู้ (refinance) 
ปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ทรัพย์สินที่ลงทุนในท านองเดียวกันเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินในปัจจุบัน 

3.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจัดหาผลประโยชน์ 
 3.1 ให้อธิบายวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานหรือการจัดหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการติดตามทิศทาง 
การด าเนินธุรกิจของกองทุนรวมในอนาคตต่อไป 
  3.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ส าคัญ (กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน) 
 ให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ 
กองทุนรวม เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือผู้บริหารทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
 



                                            8 
 

 

3.3 โครงสร้างของการบริหารจัดการกองทุนรวม  
 ให้ระบุแผนภาพโครงสร้างการจัดการกองทุนรวม พร้อมทั้งค าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 

ให้เห็นถึงบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพรวมการด าเนิน 
ธุรกิจของกองทุนรวม   

 ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีความสัมพันธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันหรือเป็นบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้ระบุความสัมพันธ์ดังกล่าว  
 3.4 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 (1) ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
เช่น โครงสร้างรายได้ อัตราค่าเช่า ค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
   ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคต  
หากกองทุนรวมมิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทั้งจ านวน ให้ระบุการวิเคราะห์ 
ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในรายได้ในอนาคตน้ัน โดยเปรียบเทียบกับสิทธิ 
ของเจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิอ่ืน พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว 
   ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ ให้ระบุแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้น โดยเร่ิมตั้งแต่การด าเนินการก่อสร้าง 
จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และการบริหารและจัดหาผลประโยชน์จากโครงการ 

 (2)   สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 (3) หากผู้เช่าหลักเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การวิเคราะห์ของบริษัทจัดการที่แสดงได้ว่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าเป็นทางการค้า
ปกติ (at arm’s length transaction) หรือไม่ อย่างไร   
  (4) กรณีมีการว่าจ้างผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุข้อมูลดังนี้ 
   (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เช่น 
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพย์สินประเภททีก่องทุนรวมลงทุน ที่มาของการก าหนดค่าตอบแทน 
ที่ได้รับจากกองทุนรวม ความสมเหตุสมผลของการก าหนดค่าตอบแทนว่าสอดคล้องกับผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมอย่างไร มีความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทจัดการ
หรือไม่ อย่างไร 
   (ข) กรณีที่ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีการบริหารทรัพย์สินอ่ืนที่อาจ 
ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการระบุมาตรการในการป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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   (5)  กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่กองทุนรวม 
ไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได้ และให้เช่าทรัพย์สินทั้งโครงการแก่ผู้ประกอบการ ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้เช่า เช่น ข้อมูลทั่วไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจน้ัน ๆ ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เงือ่นไขและค่าตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากการให้เช่า ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาเช่าในระยะเวลาที่ผ่านมา   
   (6) ในกรณีมีการประกันรายได้ ใหเ้ปิดเผยข้อมูลดังนี้ 
   (ก) เงื่อนไขและสาระส าคัญของสัญญาประกันรายได้ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผู้รับประกันรายได้   
  (ข) ข้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผู้รับประกันรายได้ย้อนหลัง 
อย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของ 
ผู้รับประกันรายได้ 
 3.5 การจัดท าประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม (ถ้ามี) 
 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะจัดท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนของ 
กองทุนรวม ต้องเป็นประมาณการผลตอบแทนของรอบปีบัญชีปัจจุบัน  ทั้งนี้ จะจัดท าและเปิดเผย 
ประมาณการส าหรับรอบปีบัญชีถัดไปด้วยก็ได้ ในกรณีดังนี้ 

       (1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกส าหรับรอบปีบัญชีแรก 
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน 

 (2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างช่วงรอบปีบัญชี 
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินต้องแสดงสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้อ้างอิงไว้อย่างชัดเจน 
และเข้าใจง่าย รวมทั้งให้แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุ
ความเสี่ยงที่อาจท าให้ผลตอบแทนหรือผลการด าเนินการของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้  
ทั้งนี้ ในการน าเสนอประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1) น าเสนอในรูปอัตราเงินปันผล ซึ่งจัดท าขึ้นจากประมาณการงบการเงินที่ผ่าน 
การพิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทุนรวมต้องปฏิบัติ โดยในการน าเสนอ ให้มีข้อความ
ประกอบว่า “อัตราเงินปันผลดังกล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที่          บาท  
และจากสมมติฐานว่า     (ให้ระบุสมมติฐานหลักที่ท าให้เกิดที่มาของรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ เช่น 
อัตราการใช้ก าลังผลิต หรือสัดส่วนรายได้ที่กองทุนรวมได้รับ หรืออัตราการให้บริการของทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานน้ัน)      ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา   
สิ้นสุด ณ วันที่    และไม่อาจรับรองผลได้” 

 (2) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน ก.ล.ต. 
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ให้ความเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้
อ้างอิงอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินใช้สมมติฐานหลักที่แตกต่างจาก 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนัยส าคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุข้อมูลที่สนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว 
 หมายเหต ุ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจัดท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนใน 
หนังสือชี้ชวน บริษัทจัดการจะมีหน้าที่ในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 
ในปีถัดไปว่า ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ท าไว้อย่างไร 

4.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน 
 4.1 ให้อธิบายภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน รวมทั้ง 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ โดยอธิบายให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ เช่น 
อุปสงค์ และอุปทานของอุตสาหกรรมของทรัพย์สิน เป็นต้น 
  4.2 ให้อธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขันของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน  
โดยแสดงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 

5.  ปัจจัยความเสี่ยง 
 ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่บริษัทจัดการเห็นว่า อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจ  
การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยู่ของกองทุนรวม หรือต่อการลงทุน 
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ  ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ 
ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ ให้ระบุด้วย) แนวโน้มหรือ 
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว  นอกจากนี้ หากบริษัทจัดการมีมาตรการรองรับไว้ 
เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ให้อธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเสี่ยง 
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
 - ความเสี่ยงจากการที่กองทุนรวมไม่กระจายการลงทุน 
  - ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้เช่าทรัพย์สินหรือผู้บริหารทรัพย์สิน  
 - ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับเงินปันผล 
 - ความเสี่ยงจากการที่มูลค่าสิทธิเช่าในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้จะลดลงเป็น 0 บาท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ตามสิทธิการเช่าหรือสิทธิดังกล่าว  
 - ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น ความเสี่ยง 
จากการกู้ยืมเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในทรัพย์สินที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ความเสี่ยงจาก 
การไม่กระจายผู้เช่า เป็นต้น 
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6.  ข้อพิพาททางกฎหมาย    
 ให้อธิบายโดยสังเขปถึงข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งกองทุนรวมเป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ทั้งนี้  
อธิบายเฉพาะกรณีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อกองทุนรวมหรือกระทบต่อการลงทุนและการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งให้ระบุถึงเหตุผลและ 
ความจ าเป็นในการลงทุนหรือจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว 

7.  รายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ให้เปิดเผยรายการระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยให้ระบุชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะความสัมพันธ์ และเปดิเผยข้อมูลธุรกรรม เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของ 
ธุรกรรม พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน (ถ้ามี)  รวมทั้งให้อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการดังกล่าวว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมหรือไม่ อย่างไร 
 7.2 ให้อธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในอนาคต 
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต และแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
  ให้ระบุค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมทั้งอัตราและวิธีการ 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  

9.  ข้อมูลส าคัญอื่น  
 ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่บริษัทจัดการเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมี 
นัยส าคัญ หรือเป็นข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งเป็นประโยชน ์โดยบริษัทจัดการยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการ 
ตัดสินใจลงทุน 
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ส่วนที่ 3 
การจัดการและการก ากับดูแลกองทุนรวม 

 
10.  ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน 
 10.1 หน่วยลงทุน  

(1) ให้ระบุเงินทุนโครงการ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบัน  
(2)   กรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิด หลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทน 
ของแต่ละชนิด 

(3)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน   
  -  ให้ระบุนโยบายการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน  
 (4)  การลดเงินทุนจดทะเบียน  

  -  ในกรณีที่จะมีการลดเงินทุนจดทะเบียน ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนจดทะเบียน  
 10.2 โครงสร้างผู้ถือหน่วยลงทุน (กรณทีี่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน 
จดทะเบียน) 
 ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยลงทุนที่ถือ 
และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้นับการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลเดียวกัน  
 ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงไว้เป็น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แท้จริงได้   
 10.3 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม  
 ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ข้อจ ากัดในการจ่ายเงินปันผล  
และการด าเนินการของบริษัทจัดการส าหรับเงินปันผลที่ไม่สามารถจ่ายได้ เน่ืองจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดว่า บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน 
โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว 
 ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน 
เงินทุนไว้แตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ 
ตอบแทนและการคืนเงินทุนตามชนิดของหน่วยลงทุนด้วย  
  ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะกันเงินส ารองรายการที่จะหักจากก าไรสุทธิเพื่อจ่าย 
เงินปันผล ให้ระบุรายการกันส ารองดังกล่าวด้วย 
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11.  โครงสร้างการจัดการ 
  11.1 บริษัทจัดการ 
  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    
  (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี)  
  (2)  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
  (3)  โครงสร้างการจัดการ 
  (4)  หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ 
  11.2 ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) 
  ให้ระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    

 (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี) 
 (2)  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 (3)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
11.3  ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

  ให้แสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้    
  (1)  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์ (ถ้ามี)  
  (2)  โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
  (3)  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 

11.4  คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี)  
 ให้ระบุรายชื่อ หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน  

 11.5  ให้ระบุ ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้สอบบัญชี 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 (3)  ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
 (4)  ที่ปรึกษาทางการเงิน  

12.  การก ากับดูแลกองทุนรวม 
12.1 ให้อธิบายนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกองทุนรวม (ถ้ามี)  
12.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 ให้อธิบายโครงสร้างการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานว่า ประกอบด้วยคณะกรรมการ 
ชุดย่อยทั้งหมดกี่ชุด และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด   
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 12.3  การประชุมของบริษัทจัดการ 
  ให้อธิบายข้อก าหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องค์ประชุมและการออกเสียง 
ลงมติ จ านวนคร้ังที่ก าหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ าทุกไตรมาส อย่างน้อยไตรมาสละ 
หนึ่งคร้ัง  ทั้งนี้ เฉพาะการประชุมที่เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) เร่ืองที่ก าหนดให้มีการน าเข้า
ประชุมของบริษัทจัดการ  
 12.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
  ให้อธิบายว่า บริษัทจดัการมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน 
ที่มีโอกาสใช้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น มีการน าข้อมูลภายใน 
ของกองทุนรวมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรือไม่ อย่างไร รวมทั้งเพื่อการซื้อขาย 
หน่วยลงทุนโดยพึงพิจารณาข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น (1) ในช่วง  
1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ (2) ก่อนการพิจารณาได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน (3) ก่อนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น  ทั้งนี้ ควรระบุ 
มาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย เช่น มีนโยบายก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการซื้อ 
หลักทรัพย์และหน่วยลงทุน และมาตรการลงโทษหากบริษัทจัดการพบว่า มีการน าข้อมูลภายในไปใช้ 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพว่าบริษัทจัดการมีมาตรการป้องกันการที่ 
กรรมการและผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในอย่างไร เป็นต้น 

12.5 การพิจารณาตัดสินใจลงทุน และการบริหารจัดการกองทุนรวม 
(1) ให้อธิบายกระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน  
(2) การจัดหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผู้เช่า 

ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการก ากับดูแลให้ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการสรรหาผู้เช่าทรัพย์สินให้เป็นไปตามนโยบายและกระบวนการดังกล่าว  
 12.6 การคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 ให้อธิบายนโยบาย ปัจจัย และกระบวนการในการคัดเลือกผู้บริหารทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการจัดหาผู้เช่า ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน เป็นต้น 

12.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 ให้อธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
12.8 ค่าตอบแทนของบริษัทจัดการ 

 ให้อธิบายว่ากองทุนรวมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัทจัดการในลักษณะใดบ้าง 
อัตราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าว รวมทั้งให้อธิบายว่าโครงสร้าง 
ค่าตอบแทนดังกล่าวจูงใจให้บริษัทจัดการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้และสร้าง 
ผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนอย่างไร  
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13.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 13.1 ให้เปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของกองทุนรวม ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจปกติ  
 13.2  แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (ถ้ามี) 

 (1) นโยบาย  ให้เปิดเผยนโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทุนรวมที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุขอบเขตด าเนินการด้วยก็ได้    
 (2) การด าเนินการ ให้ระบุการด าเนินการของกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นที่ได้ด าเนินการแล้ว และหากบริษัทจัดการเข้าร่วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ให้เปิดเผย 
การด าเนินการหรือความคืบหน้าด้วยการอ้างอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได้ 
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ส่วนที่ 4 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

14.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้แสดงข้อมูลจาก 
งบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่มีการด าเนินงานจริง  
และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด รวมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  
และปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว   
และให้แสดงตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีที่ไม่มีบริษัทย่อย) โดยให้เลือกแสดง 
เฉพาะรายการที่มีนัยส าคัญ  
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ส่วนที่ 5 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 
1.  รายละเอียดของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย   
  ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ มูลค่าที่ตราไว้ จ านวนหน่วยลงทุนและราคาที่เสนอขาย จ านวนเงนิ 
จองซื้อขั้นต่ า 

2.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน  
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 - ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือไม่   
(2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยลงทุน 
 - ให้ระบุช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยลงทุน    

  (3)  วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
 - ให้ระบุวัน เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยลงทุน วิธีการรับช าระค่าซื้อและช่องทางในการรับ 

ช าระเงินค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ   
 - ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจ าหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งค่าตอบแทน  

ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน       
  (4)  วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุน 

 - ให้ระบุหลักในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุลักษณะของผู้ลงทุนที่จะ 
ได้รับจัดสรร และคุณสมบัติ (ถ้ามี) และสัดส่วนหรือจ านวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน  

      - ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณีมีผู้จองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าที่เสนอขาย  
(5) ข้อจ ากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจ ากัดการถือ/โอนหน่วยลงทุน    
 เน่ืองจากประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

โครงสร้างพื้นฐานได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยลงทุนไว้  ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ 
ไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะท าให้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น 

 - การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  

 - การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีที่กองทุนรวม 
มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

   รวมทั้งให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน หากต่อมามีผู้ถือหน่วยลงทุนถือ 
หน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
และการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 
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  -  ให้แสดงข้อมูลด้วยว่า มีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่กองทุนรวม 
ลงทุน ก าหนดอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้หรือไม่ อย่างไร ในกรณีที่มีข้อก าหนดดังกล่าว  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามอัตราใน
กฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนั้น  
  (6) ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งในกรณีที่ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ตาม 
จ านวนที่ก าหนด  และในกรณีที่มีผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน รวมทั้งระยะเวลาที่ผู้ลงทุน 
จะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน  ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้อเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ให้ระบุด้วยว่า 
มีค่าปรับเท่าใด  
  (7) เงื่อนไขการยุติการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม (ถ้ามี) 
 

3.  ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง  
กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 

ราคาและมูลค่าการซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาของหน่วยลงทุนดังกล่าว  
ปี เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 

 
 

     

 
4.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้   

  ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย 
คร้ังนี้   
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                                                                              ส่วนที่ 6 
                                                          การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1.  การรับรองความถูกต้องของบริษัทจัดการ 
  1.1 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 
   ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัทจัดการลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ในหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในหนังสือชี้ชวนแทนด้วย 
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้   
  “บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว และขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ บริษัทจัดการรับรองว่า บริษัทจัดการได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี 
เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการได้มอบหมายให้    เปน็ผู้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ    ก ากับไว้ 
บริษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

  ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
1.             
2.             
3.             

    ในฐานะบริษัทจัดการ 
   
  ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ านาจ            
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1.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
    ให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของบริษัทจัดการลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ในหนังสือชี้ชวน พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในหนังสือชี้ชวนแทนด้วย 
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้   
  “บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการ 
ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว และขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง 
ในสาระส าคัญ  นอกจากนี้ บริษัทจัดการรับรองว่า  
 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมแล้ว 
 (2)  บริษัทจัดการได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูล 
ของกองทุนรวมในส่วนที่เป็นสาระส าคัญถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทจัดการ 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทจัดการได้มอบหมายให้    เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ    ก ากับไว้ 
บริษัทจัดการจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

  ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
1.             
2.             
3.             

    ในฐานะบริษัทจัดการ 
   
  ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
ผู้รับมอบอ านาจ            

 
 
 
 

 



                                            21 
 

 

2.  การรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน 
    ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ 
ที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความ 
และรูปแบบดังนี้ 
    “ข้าพเจ้า                (ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน)            ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  
และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงินในการจัดตั้ง/ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อ 
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ                           (ชื่อกองทุนรวม)   ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ 
สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว  
ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ” 
 
  ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
1.             
2.             
3.      ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน     
     ของที่ปรึกษาทางการเงิน     
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3.  การรับรองความถูกต้องของผู้รับประกันรายได้ (ถ้ามี) 
   ให้ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้รับประกันรายได้ให้แก่กองทุนรวมลงลายมือชื่อ พร้อมประทับ 
ตราบริษัท (ถ้ามี) ในหนังสือชี้ชวน โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้ 
   “ข้าพเจ้า              (ชื่อผู้รับประกันรายได้)          ในฐานะผู้รับประกันรายได้ให้แก่
           (ชื่อกองทุนรวม)       ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันรายได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลดังกล่าว 
และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด และไม่ขาดข้อมูล 
ที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ” 
 
  ชื่อ    ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
1.             
2.             


