
                                              
 

 

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

              ช่ือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน    
                  ช่ือองักฤษ (ถา้มี)   

           ช่ือบริษทัจดัการ                   

- ใหร้ะบุลกัษณะท่ีส าคญัของกองทุนรวม เช่น อายกุองทุนรวม (ถา้มี) จ านวนเงินทุนโครงการ  
 จ านวนหน่วยลงทุนและราคาท่ีเสนอขาย ประเภทหน่วยลงทุน  

- ใหร้ะบุวตัถุประสงคข์องการระดมเงินในคร้ังน้ี หากน าเงินไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐาน ให้ระบุประเภทของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

- รายละเอียดท่ีส าคญัอ่ืน ๆ เช่น บริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจ าหน่าย 
หน่วยลงทุน และผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่าย (ถา้มี) 

- ใหร้ะบุวนัท่ีรวบรวมขอ้มูล 
- ใหมี้ค าเตือนวา่  

 (1)  การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ไดอ้ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครองของสถาบนั
คุม้ครองเงินฝาก จึงมีความเส่ียงจากการลงทุนซ่ึงผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บเงินลงทุนคืนเตม็จ านวน   
ดงันั้น ก่อนการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบักองทุนรวม รวมทั้ง 
ความเหมาะสมในการลงทุน และความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง  

 (2)  ค  าเตือนท่ีจ าเป็นเม่ือค านึงถึงลกัษณะของกองทุนรวมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั เช่น กองทุนรวมท่ีจดัหาผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีอาจเกิดความไม่แน่นอน
ของกระแสรายรับซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
อยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้ 
 (3)  การพิจารณาหนงัสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงวา่ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์นะน าใหล้งทุนในหน่วยลงทุน 
ท่ีเสนอขาย หรือไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย หรือรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน  ทั้งน้ี การรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในหนงัสือช้ีชวน
เป็นความรับผิดของบริษทัจดัการ 
 (4)  ค  าเตือนในกรณีของกองทุนรวมซ่ึงจะลงทุนในสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได ้ท่ีแสดงวา่ เม่ือส้ินสุด
ระยะเวลาตามสิทธิการเช่าหรือสิทธิดงักล่าว มูลค่าสิทธิการเช่าในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดจ้ะลดลงเป็น 0 บาท  



                                            2 
 

 

สารบัญ 

ส่วนท่ี  1 ข้อมูลสรุป (executive summary) 

ส่วนท่ี  2   การด าเนินกจิการของกองทุนรวม 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
2. ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
3. นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และการจดัหาผลประโยชน์ 

 4. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน 
5. ปัจจยัความเส่ียง 
6. ขอ้พิพาททางกฎหมาย 
7. รายการระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
9. ขอ้มูลส าคญัอ่ืน 

ส่วนท่ี  3    การจัดการและการก ากบัดูแลกองทุนรวม  
10. ขอ้มูลหน่วยลงทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน  
11. โครงสร้างการจดัการ  
12. การก ากบัดูแลกองทุนรวม 
13.  ความรับผิดชอบต่อสังคม   

ส่วนท่ี  4    ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
  14. ขอ้มูลทางการเงินท่ีส าคญั 

ส่วนท่ี  5 ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน 
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ก่อนวนัยืน่ร่างหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) 
 



                                            3 
 

 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรุป (executive summary) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            6 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                             8 
 

 

ส่วนท่ี 2 
การด าเนินกจิการของกองทุนรวม 

 
1.  ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั   (ระบุช่ือบริษทัจดัการ)       
ประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยลงทุนของ              (ช่ือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน )   
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ    (ใหอ้ธิบายวา่ จะน าเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนในคร้ังน้ีไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด เช่น น าไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
น าไปช าระเงินกูย้มืเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พฒันาศกัยภาพของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน เป็นตน้ รวมทั้งใหป้ระมาณการวา่ เงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายในคร้ังน้ี และเงินจากการกูย้มืเงิน  
(ถา้มี) เม่ือหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ แลว้จะเหลือเงินท่ีจะน าไปใชต้ามวตัถุประสงคท่ี์ระบุไวเ้ป็นจ านวนเท่าใด) 
 ใหร้ะบุช่ือกองทุนรวม ช่ือยอ่ ประเภท อายขุองกองทุนรวม (ถา้ก าหนด) จ านวนเงินทุนโครงการ  
มูลค่าท่ีตราไว ้ช่ือบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ 

2.  ข้อมูลเกีย่วกบัทรัพย์สินของกองทุนรวม 
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อน าไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ช่ือ ท่ีตั้ง ลกัษณะ ประเภท  
ขอ้มูลสรุปเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพยสิ์น 
และขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน 
 2.2 ราคาหรือวิธีการก าหนดราคาของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหวา่ง
ราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและราคาประเมิน (ถา้มี) 
 2.3 สรุปสาระส าคญัของรายงานการประเมินมูลค่า เช่น ราคาประเมิน วิธีท่ีใชใ้นการประเมิน 
มูลค่า สรุปสมมติฐานส าคญั ความเห็นท่ีส าคญัของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น (ถา้มี) รวมทั้งสรุปความเห็น
ของบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของสมมติฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 
มูลค่าดงักล่าว 
 2.4 หากเป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานจากการท าธุรกรรมกบับุคคล 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (1)  ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ และให้บริษทัจดัการอธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
ของรายการดงักล่าววา่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมหรือไม่ อยา่งไร รวมถึงมาตรการ 
ในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ถา้มี)  ทั้งน้ี ใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงิน
ประกอบดว้ย 
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 (2)  ใหแ้สดงค ารับรองของผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีบริษทัจดัการจะแต่งตั้งเป็น 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมวา่ ธุรกรรมดงักล่าวเป็นการท าในลกัษณะท่ีเป็นธรรมเนียมทางการคา้
ปกติเสมือนเป็นการท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไปท่ีมิไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนัเป็นพิเศษ (at arm’s length 
transaction) 
 2.5 สรุปสาระส าคญัของสัญญาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.6 ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชก้บัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐาน (ถา้มี) 
 2.7 ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินกิจการ 
ของรัฐ และการด าเนินการท่ีผา่นมาของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเขา้ท าธุรกรรมกบั 
กองทุนรวม (ถา้มี)  
 2.8 ในกรณีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีตั้งในต่างประเทศ ใหเ้ปิดเผย
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายดว้ยวา่ กองทุนรวมสามารถไดม้าและถือครองทรัพยสิ์นตามกฎหมาย 
ของประเทศดงักล่าว 
 2.9 ในกรณีท่ีจะมีการกูย้มืเงิน ใหร้ะบุรายละเอียดเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน สรุปสาระส าคญัของ 
สัญญากูย้มืเงิน และรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้มืเงิน (ถา้มี) รวมทั้งอธิบายว่า การกูย้มืเงิน 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนอยา่งไร  นอกจากน้ี ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหอ้ธิบายความสัมพนัธ์ รวมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นของการกูย้มืจากบุคคลดงักล่าว และเง่ือนไข 
ตามสัญญากูย้มืเงินดงักล่าวเป็นทางคา้ปกติหรือไม่ อยา่งไร 
 ทั้งน้ี ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยมีวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ช าระคืนเงินกู้ (refinance) 
ปรับปรุงสภาพ/พฒันาศกัยภาพของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั 
ทรัพยสิ์นท่ีลงทุนในท านองเดียวกนัเพื่อใหผู้ล้งทุนไดท้ราบถึงการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ 
จากทรัพยสิ์นในปัจจุบนั 

3.  นโยบาย ภาพรวมการประกอบธุรกจิ และการจัดหาผลประโยชน์ 
 3.1 ให้อธิบายวตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการด าเนินงานหรือการจดัหา
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม เพื่อให้ผูล้งทุนเขา้ใจและใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามทิศทาง  
การด าเนินธุรกิจของกองทุนรวมในอนาคตต่อไป  
  3.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาท่ีส าคญั (กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียน) 
 ใหอ้ธิบายการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบับุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการ 
กองทุนรวม เช่น กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงบริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูบ้ริหารทรัพยสิ์น 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) เป็นตน้ 
 



                                            10 
 

 

 
3.3 โครงสร้างของการบริหารจดัการกองทุนรวม  

 ใหร้ะบุแผนภาพโครงสร้างการจดัการกองทุนรวม พร้อมทั้งค  าอธิบายโดยสังเขปเพื่อแสดง 
ใหเ้ห็นถึงบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการกองทุนรวม เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจภาพรวมการด าเนิน 
ธุรกิจของกองทุนรวม   

 ทั้งน้ี หากบุคคลดงักล่าวขา้งตน้มีความสัมพนัธ์เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกนัหรือเป็นบุคคล 
ท่ีเก่ียวโยงกนั ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ดงักล่าว  
 3.4 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 (1) ใหอ้ธิบายลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
เช่น โครงสร้างรายได ้อตัราค่าเช่า ค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคต  
หากกองทุนรวมมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรั้บรายไดใ้นอนาคตทั้งจ านวน ใหร้ะบุการวิเคราะห์ 
ของบริษทัจดัการเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนในรายไดใ้นอนาคตนั้น โดยเปรียบเทียบกบัสิทธิ 
ของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิอ่ืน พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดงักล่าว 
   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ ใหร้ะบุแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้น โดยเร่ิมตั้งแต่การด าเนินการก่อสร้าง 
จนถึงการก่อสร้างแลว้เสร็จ และการบริหารและจดัหาผลประโยชน์จากโครงการ 

 (2)   สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 (3) หากผูเ้ช่าหลกัเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหร้ะบุความสัมพนัธ์ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ง
การวิเคราะห์ของบริษทัจดัการท่ีแสดงไดว้า่ การก าหนดค่าเช่าและเง่ือนไขเก่ียวกบัการเช่าเป็นทางการคา้
ปกติ (at arm’s length transaction) หรือไม่ อยา่งไร   
  (4) กรณีมีการวา่จา้งผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใหร้ะบุขอ้มูลดงัน้ี 
   (ก) ขอ้มูลเก่ียวกบัผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว เช่น 
ประสบการณ์ในการบริหารทรัพยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมลงทุน ท่ีมาของการก าหนดค่าตอบแทน 
ท่ีไดรั้บจากกองทุนรวม ความสมเหตุสมผลของการก าหนดค่าตอบแทนวา่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมอยา่งไร มีความสัมพนัธ์เชิงการถือหุน้หรือมีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัจดัการ
หรือไม่ อยา่งไร 
   (ข) กรณีท่ีผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีการบริหารทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีอาจ 
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบักองทุนรวม ให้บริษทัจดัการระบุมาตรการในการป้องกนั 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
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   (5)  กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทท่ีกองทุนรวม 
ไม่สามารถประกอบธุรกิจเองได ้และใหเ้ช่าทรัพยสิ์นทั้งโครงการแก่ผูป้ระกอบการ ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูเ้ช่า เช่น ขอ้มูลทัว่ไป ทีมบริหาร ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 
เง่ือนไขและค่าตอบแทนท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการใหเ้ช่า ความเห็นของบริษทัจดัการเก่ียวกบั
ความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาเช่าในระยะเวลาท่ีผ่านมา   
   (6) ในกรณีมีการประกนัรายได ้ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงัน้ี 
   (ก) เง่ือนไขและสาระส าคญัของสัญญาประกนัรายได ้รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบั 
ผูรั้บประกนัรายได ้  
  (ข) ขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของผูรั้บประกนัรายไดย้อ้นหลงั 
อยา่งนอ้ย 3 ปี รวมทั้งความเห็นของบริษทัจดัการเก่ียวกบัความสามารถในการปฏิบติัตามสัญญาของ 
ผูรั้บประกนัรายได ้
 3.5 การจดัท าประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวม (ถา้มี) 
 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนของ 
กองทุนรวมตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

       (1) รอบปีบญัชีท่ีมีการโฆษณาประมาณการดงักล่าว โดยอาจใชข้อ้มูลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบญัชีถดัไปดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินหน่ึงรอบปีบญัชี 
 (2) รอบระยะเวลาสิบสองเดือนนบัแต่วนัท่ีคาดวา่กองทุนรวมดงักล่าวจะด าเนินการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแลว้เสร็จ 

การจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนตอ้งมีการน าเสนอตวัเลขประมาณการ 
อตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ควบคู่กนัไปดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดรั้บการ
สนบัสนุนรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ไดเ้กิดจากการจดัหาผลประโยชน์ตามปกติธุรกิจ เช่น การประกนัรายได ้
เป็นตน้ ตอ้งจ าแนกให้เห็นอยา่งชดัเจนดว้ยวา่ตวัเลขประมาณการผลตอบแทนประกอบดว้ยผลตอบแทน
จากการด าเนินงานจริงและผลตอบแทนจากการสนบัสนุนรายไดห้รือก าไรดงักล่าวในอตัราเท่าใด 

บริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินตอ้งแสดงสมมติฐานท่ีส าคญัท่ีใชอ้า้งอิงไวอ้ยา่งชดัเจน 
และเขา้ใจง่าย รวมทั้งใหแ้สดงความเห็นวา่ สมมติฐานดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลแลว้ พร้อมทั้งระบุ
ความเส่ียงท่ีอาจท าใหผ้ลตอบแทนหรือผลการด าเนินการของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว ้ 
ทั้งน้ี ในการน าเสนอประมาณการผลตอบแทน ใหแ้สดงขอ้มูลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1) น าเสนอในรูปอตัราเงินปันผล ซ่ึงจดัท าขึ้นจากประมาณการงบการเงินท่ีผา่น 
การพิจารณาจากผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบว่า สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชีตามท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
โดยในการน าเสนอ ใหมี้ขอ้ความประกอบวา่ “อตัราเงินปันผลดงักล่าวค านวณจากราคาเสนอขายหน่วย
ลงทุน ณ ราคาท่ี          บาท และจากสมมติฐานวา่     (ใหร้ะบุสมมติฐานหลกัท่ีท าใหเ้กิดท่ีมาของ
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รายไดท่ี้กองทุนรวมจะไดรั้บ เช่นอตัราการใชก้ าลงัผลิต หรือสัดส่วนรายไดท่ี้กองทุนรวมไดรั้บ หรืออตัรา
การใหบ้ริการของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น)      ซ่ึงเป็นเพียงการแสดงการประมาณการ
ส าหรับรอบระยะเวลา  ส้ินสุด ณ วนัท่ี    และไม่อาจรับรองผลได”้ 

 (2) ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis) 
ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีหรือท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ใหค้วามเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานท่ีใช้
อา้งอิงอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 (3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินใชส้มมติฐานหลกัท่ีแตกต่างจาก 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งมีนยัส าคญั ใหอ้ธิบายเหตุผลและระบุขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสมมติฐานดงักล่าว 
 หมายเหต ุ ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนใน 
หนงัสือช้ีชวน บริษทัจดัการจะมีหนา้ท่ีในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
ในปีถดัไปวา่ ผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนท่ีท าไวอ้ยา่งไร 

4.  ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกจิการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน 
 4.1 ใหอ้ธิบายภาวะอุตสาหกรรมของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน รวมทั้ง 
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อรายไดท่ี้กองทุนรวมจะไดรั้บ โดยอธิบายใหเ้ห็นภาพรวมของธุรกิจ เช่น 
อุปสงค ์และอุปทานของอุตสาหกรรมของทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
  4.2 ใหอ้ธิบายนโยบายการตลาดและการแข่งขนัของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุน  
โดยแสดงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งในภาพรวมหรืออุตสาหกรรมในภาพรวม 

5.  ปัจจัยความเส่ียง 
 ใหร้ะบุปัจจยัความเส่ียงท่ีบริษทัจดัการเห็นวา่ อาจท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการประกอบธุรกิจ  
การด าเนินงาน ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน หรือความด ารงอยูข่องกองทุนรวม หรือต่อการลงทุน 
ของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั โดยความเส่ียงดงักล่าวอาจท าใหผู้ล้งทุนสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ไดรั้บ
ผลตอบแทนในอตัราท่ีควรจะไดรั้บ  ทั้งน้ี ใหอ้ธิบายถึงลกัษณะความเส่ียง เหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของ 
ความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น (ถา้ประเมินผลกระทบเป็นตวัเลขได ้ใหร้ะบุดว้ย) แนวโนม้หรือ 
ความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเส่ียงดงักล่าว  นอกจากน้ี หากบริษทัจดัการมีมาตรการรองรับไว ้
เป็นการเฉพาะ และสามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัแลว้ ใหอ้ธิบายเพิ่มเติม รวมทั้งความเส่ียง 
ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
 - ความเส่ียงจากการท่ีกองทุนรวมไม่กระจายการลงทุน 
  - ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูเ้ช่าทรัพยสิ์นหรือผูบ้ริหารทรัพยสิ์น  
 - ความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาอาจไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส าหรับเงินปันผล 
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 - ความเส่ียงจากการท่ีมูลค่าสิทธิเช่าในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดจ้ะลดลงเป็น 0 บาท เม่ือส้ินสุดระยะเวลา
ตามสิทธิการเช่าหรือสิทธิดงักล่าว  
 - ความเส่ียงอ่ืน ๆ ท่ีบริษทัจดัการเห็นวา่ จ าเป็นตอ้งเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ เช่น ความเส่ียง 
จากการกูย้มืเงิน ความเส่ียงจากการลงทุนบางส่วนในทรัพยสิ์นท่ียงัสร้างไม่แลว้เสร็จ ความเส่ียงจาก 
การไม่กระจายผูเ้ช่า เป็นตน้ 

6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย    
 ใหอ้ธิบายโดยสังเขปถึงขอ้พิพาททางกฎหมายซ่ึงกองทุนรวมเป็นคู่ความหรือคู่กรณี  ทั้งน้ี  
อธิบายเฉพาะกรณีท่ีอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อกองทุนรวมหรือกระทบต่อการลงทุนและการจดัหา
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยา่งมีนยัส าคญั รวมทั้งให้ระบุถึงเหตุผลและ 
ความจ าเป็นในการลงทุนหรือจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นดงักล่าว 

7.  รายการระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเกีย่วข้อง 
 7.1 ใหเ้ปิดเผยรายการระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหร้ะบุช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยขอ้มูลธุรกรรม เช่น ลกัษณะ ปริมาณ เง่ือนไขของธุรกรรม มูลค่าของ 
ธุรกรรม พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน (ถา้มี)  รวมทั้งให้อธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ 
รายการดงักล่าววา่ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมหรือไม่ อยา่งไร 
 7.2 ใหอ้ธิบายนโยบายการท าธุรกรรมระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต และแนวทางในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

8.  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม 
  ใหร้ะบุค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม รวมทั้งอตัราและวิธีการ 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย  

9.  ข้อมูลส าคัญอ่ืน  
 ใหร้ะบุขอ้มูลอ่ืนท่ีบริษทัจดัการเห็นวา่ อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมี 
นยัส าคญั หรือเป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงเป็นประโยชน์ โดยบริษทัจดัการยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ในการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบเพื่อประกอบการ 
ตดัสินใจลงทุน 
  



                                            14 
 

 

ส่วนท่ี 3 
การจัดการและการก ากบัดูแลกองทุนรวม 

 
10.  ข้อมูลหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน 
 10.1 หน่วยลงทุน  

(1) ใหร้ะบุเงินทุนโครงการ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยลงทุน ณ ปัจจุบนั  
(2)   กรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยลงทุน 

แต่ละชนิด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน พร้อมทั้งระบสิุทธิหรือประโยชน์ตอบแทน 
ของแต่ละชนิด 

(3)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน   
  -  ใหร้ะบุนโยบายการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน  
 (4)  การลดเงินทุนจดทะเบียน  

  -  ในกรณีท่ีจะมีการลดเงินทุนจดทะเบียน ให้ระบุเหตุในการลดเงินทุนจดทะเบียน  
 10.2 โครงสร้างผูถื้อหน่วยลงทุน (กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุน 
จดทะเบียน) 
 ใหร้ะบุรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยลงทุนสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ านวนหน่วยลงทุนท่ีถือ 
และสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหน้บัการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลเดียวกนั  
 ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงไวเ้ป็น nominee account ใหร้ะบุช่ือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแทจ้ริง เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจทราบ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแทจ้ริงได ้  
 10.3 การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม  
 ใหร้ะบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล  
และการด าเนินการของบริษทัจดัการส าหรับเงินปันผลท่ีไม่สามารถจ่ายได ้เน่ืองจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
ถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีก าหนดวา่ บริษทัจดัการจะยกเงินปันผลส่วนดงักล่าวให้เป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยนิยอมใหด้ าเนินการแลว้ 
 ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนโดยก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน 
เงินทุนไวแ้ตกต่างกนั ให้แสดงรายละเอียดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัลกัษณะและเง่ือนไขในการจ่ายประโยชน์ 
ตอบแทนและการคืนเงินทุนตามชนิดของหน่วยลงทุนดว้ย  
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะกนัเงินส ารองรายการท่ีจะหกัจากก าไรสุทธิเพื่อจ่าย 
เงินปันผล ให้ระบุรายการกนัส ารองดงักล่าวดว้ย 
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11.  โครงสร้างการจัดการ 
  11.1 บริษทัจดัการ 
  ใหแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
  (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี)  
  (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
  (3)  โครงสร้างการจดัการ 
  (4)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ 
  11.2 ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) 
  ใหร้ะบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    

 (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี) 
 (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
 (3)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
11.3  ผูดู้แลผลประโยชน์ 

  ใหแ้สดงขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี    
  (1)  ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร และเวบ็ไซต ์(ถา้มี)  
  (2)  โครงสร้างผูถื้อหุ้น 
  (3)  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 

11.4  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน (ถา้มี)  
 ใหร้ะบุรายช่ือ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน  

 11.5  ใหร้ะบุ ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูส้อบบญัชี 
 (2)  นายทะเบียนหน่วยลงทุน 
 (3)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
 (4)  ท่ีปรึกษาทางการเงิน  

12.  การก ากบัดูแลกองทุนรวม 
12.1 ใหอ้ธิบายนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกองทุนรวม (ถา้มี)  
12.2 คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 ใหอ้ธิบายโครงสร้างการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานวา่ ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 
ชุดยอ่ยทั้งหมดก่ีชุด และขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของกรรมการแต่ละชุด   
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 12.3  การประชุมของบริษทัจดัการ 
  ใหอ้ธิบายขอ้ก าหนดในการประชุม กระบวนการประชุม องคป์ระชุมและการออกเสียง 
ลงมติ จ านวนคร้ังท่ีก าหนดใหมี้การประชุมในแต่ละปี (เช่น เป็นประจ าทุกไตรมาส อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 
หน่ึงคร้ัง  ทั้งน้ี เฉพาะการประชุมท่ีเก่ียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน) เร่ืองท่ีก าหนดใหมี้การน าเขา้
ประชุมของบริษทัจดัการ  
 12.4 การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน 
  ใหอ้ธิบายวา่ บริษทัจดัการมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน 
ท่ีมีโอกาสใชข้อ้มูลภายใน เช่น ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เป็นตน้ มีการน าขอ้มูลภายใน 
ของกองทุนรวมไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลใด ๆ หรือไม่ อยา่งไร รวมทั้งเพื่อการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนโดยพึงพิจารณาขอ้มูลภายในท่ีมีผลกระทบต่อราคาซ้ือขายหน่วยลงทุน เช่น (1) ในช่วง  
1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ (2) ก่อนการพิจารณาไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน (3) ก่อนการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้  ทั้งน้ี ควรระบุ 
มาตรการดงักล่าวใหช้ดัเจนดว้ย เช่น มีนโยบายก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารรายงานการซ้ือ 
หลกัทรัพยแ์ละหน่วยลงทุน และมาตรการลงโทษหากบริษทัจดัการพบวา่ มีการน าขอ้มูลภายในไปใช ้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ เพื่อใหผู้ล้งทุนเห็นภาพวา่บริษทัจดัการมีมาตรการป้องกนัการท่ี 
กรรมการและผูบ้ริหารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายในอยา่งไร เป็นตน้ 

12.5 การพิจารณาตดัสินใจลงทุน และการบริหารจดัการกองทุนรวม 
(1) ใหอ้ธิบายกระบวนการและปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจลงทุน  
(2) การจดัหาผลประโยชน์ ให้อธิบายนโยบาย และกระบวนการในการสรรหาผูเ้ช่า 

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และการก ากบัดูแลให้ผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการสรรหาผูเ้ช่าทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามนโยบายและกระบวนการดงักล่าว  
 12.6 การคดัเลือกผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

 ใหอ้ธิบายนโยบาย ปัจจยั และกระบวนการในการคดัเลือกผูบ้ริหารทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการจดัหาผูเ้ช่า ความเหมาะสมของอตัราค่าตอบแทน เป็นตน้ 

12.7 การติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
 ใหอ้ธิบายระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม  
12.8 ค่าตอบแทนของบริษทัจดัการ 

 ใหอ้ธิบายวา่กองทุนรวมมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษทัจดัการในลกัษณะใดบา้ง 
อตัราใด ฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดงักล่าว รวมทั้งใหอ้ธิบายวา่โครงสร้าง 
ค่าตอบแทนดงักล่าวจูงใจให้บริษทัจดัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นเพื่อให้เกิดรายไดแ้ละสร้าง 
ผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งไร  
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13.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 13.1 ใหเ้ปิดเผยนโยบายและการด าเนินงานของกองทุนรวม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจปกติ  
 13.2  แนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ (ถา้มี) 

 (1) นโยบาย  ใหเ้ปิดเผยนโยบายการด าเนินธุรกิจของกองทุนรวมท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การคอร์รัปชัน่ ไม่วา่ดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบน โดยอาจจะระบุขอบเขตด าเนินการดว้ยก็ได ้   
 (2) การด าเนินการ ใหร้ะบุการด าเนินการของกองทุนรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายในการ 
ป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ท่ีไดด้ าเนินการแลว้ และหากบริษทัจดัการเขา้ร่วมโครงการ
ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เช่น โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ใหเ้ปิดเผย 
การด าเนินการหรือความคืบหนา้ดว้ยการอา้งอิงการด าเนินการตามโครงการนั้น ๆ ได ้
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ส่วนท่ี 4 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

14.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  
 ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้แสดงขอ้มูลจาก 
งบการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา หรือเท่าท่ีมีการด าเนินงานจริง  
และปีปัจจุบนัจนถึงไตรมาสล่าสุด รวมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั  
และปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุหรือผลต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานหรือการเปล่ียนแปลงดงักล่าว   
และใหแ้สดงตารางสรุปงบการเงินรวมหรืองบการเงิน (ในกรณีท่ีไม่มีบริษทัยอ่ย) โดยใหเ้ลือกแสดง 
เฉพาะรายการท่ีมีนยัส าคญั  

 



                                            19 
 

 

 

ส่วนท่ี 5 
ข้อมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 
1.  รายละเอยีดของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย   
  ใหร้ะบุรายละเอียด ไดแ้ก่ มูลค่าท่ีตราไว ้จ านวนหน่วยลงทุนและราคาท่ีเสนอขาย จ านวนเงิน 
จองซ้ือขั้นต ่า 

2.  การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน  
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 - ใหร้ะบุวา่เป็นการเสนอขายผา่นผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนหรือไม่   
(2) วิธีการขอรับหนงัสือช้ีชวน และใบจองซ้ือหน่วยลงทุน 
 - ใหร้ะบุช่องทาง วนั เวลา สถานท่ี ในการขอรับหนงัสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหน่วยลงทุน    

  (3)  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
 - ใหร้ะบุวนั เวลา สถานท่ีจองซ้ือหน่วยลงทุน วิธีการรับช าระค่าซ้ือและช่องทางในการรับ 

ช าระเงินค่าจองซ้ือ การเก็บรักษาค่าจองซ้ือ   
 - ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัผูจ้ดัจ าหน่าย เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์รวมทั้งค่าตอบแทน  

ในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน       
  (4)  วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุน 

 - ใหร้ะบุหลกัในการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ โดยระบุลกัษณะของผูล้งทุนท่ีจะ 
ไดรั้บจดัสรร และคุณสมบติั (ถา้มี) และสัดส่วนหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะไดรั้บจดัสรรอยา่งชดัเจน  

      - ใหร้ะบุวิธีการจดัสรรในกรณีมีผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนเกินกวา่ท่ีเสนอขาย  
(5) ขอ้จ ากดัการจดัสรรใหแ้ก่กลุ่มบุคคลเดียวกนั และขอ้จ ากดัการถือ/โอนหน่วยลงทุน    
 เน่ืองจากประกาศวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

โครงสร้างพื้นฐานไดก้ าหนดขอ้จ ากดัในการถือหน่วยลงทุนไว ้ ดงันั้น บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ 
ไม่จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัท่ีจะท าใหไ้ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เช่น 

 - การจดัสรรท่ีจะท าใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3  
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม  

 - การจดัสรรท่ีจะท าใหบุ้คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 50 
ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีท่ีกองทุนรวม 
มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

   รวมทั้งใหร้ะบุขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน หากต่อมามีผูถื้อหน่วยลงทุนถือ 
หน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีก าหนดวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 
และการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด 
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  -  ใหแ้สดงขอ้มูลดว้ยวา่ มีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวม 
ลงทุน ก าหนดอตัราการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวห้รือไม่ อยา่งไร ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดดงักล่าว  
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุนให้กบัผูล้งทุนต่างดา้วเพื่อใหเ้ป็นไปตามอตัราใน
กฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น  
  (6) ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือทั้งในกรณีท่ีไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดต้าม 
จ านวนท่ีก าหนด  และในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรเตม็จ านวน รวมทั้งระยะเวลาท่ีผูล้งทุน 
จะไดรั้บเงินค่าจองซ้ือคืน  ทั้งน้ี หากการคืนเงินค่าจองซ้ือเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ระบุดว้ยว่า 
มีค่าปรับเท่าใด  
  (7) เง่ือนไขการยติุการขายหน่วยลงทุนและยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวม (ถา้มี) 
 

3.  ราคาหน่วยลงทุนในตลาดรอง  
กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้แสดงขอ้มูลเก่ียวกบั 

ราคาและมูลค่าการซ้ือขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ท่ีผา่นมาของหน่วยลงทุนดงักล่าว  
ปี เดือน ราคาเฉล่ีย ราคาสูงสุด ราคาต ่าสุด มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ียต่อวนั 

 
 

     

 
4.  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการเสนอขายคร้ังนี้   

  ใหป้ระมาณค่าใชจ่้ายประเภทต่าง ๆ เป็นตวัเงิน และยอดรวมค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขาย 
คร้ังน้ี   
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                                                                              ส่วนท่ี 6 
                                                          การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1.  การรับรองความถูกต้องของบริษัทจัดการ 
  1.1 ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
   ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของบริษทัจดัการลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั 
(ถา้มี) ในหนงัสือช้ีชวน พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในหนงัสือช้ีชวนแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัน้ี   
  “บริษทัจดัการไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
ในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลดงักล่าว และขอรับรองวา่
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัจดัการรับรองวา่ บริษทัจดัการไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี 
เพื่อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัจดัการไดม้อบหมายให ้    เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ    ก ากบัไว ้
บริษทัจดัการจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

  ช่ือ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
1.             
2.             
3.             

    ในฐานะบริษทัจดัการ 
   
  ช่ือ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ            
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1.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพ่ือการเพิม่เงินทุนจดทะเบียน 
    ใหก้รรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัของบริษทัจดัการลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั 
(ถา้มี) ในหนงัสือช้ีชวน พร้อมทั้งมอบอ านาจใหบุ้คคลใดลงนามก ากบัเอกสารในหนงัสือช้ีชวนแทนดว้ย 
โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัน้ี   
  “บริษทัจดัการไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัจดัการ 
ในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลดงักล่าว และขอรับรองวา่
ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั  นอกจากน้ี บริษทัจดัการรับรองวา่  
 (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมแลว้ 
 (2)  บริษทัจดัการไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูล 
ของกองทุนรวมในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม
ระบบดงักล่าว  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัจดัการ 
ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทัจดัการไดม้อบหมายให ้    เป็นผูล้งลายมือช่ือ
ก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ    ก ากบัไว ้
บริษทัจดัการจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัจดัการไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้”   

  ช่ือ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
1.             
2.             
3.             

    ในฐานะบริษทัจดัการ 
   
  ช่ือ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ            
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2.  การรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน 
    ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูค้วบคุมการปฏิบติังานของ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินลงลายมือช่ือ พร้อมประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในหนงัสือช้ีชวน โดยใหใ้ชข้อ้ความ 
และรูปแบบดงัน้ี 
    “ขา้พเจา้                (ช่ือท่ีปรึกษาทางการเงิน)            ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน  
และผูค้วบคุมการปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัตั้ง/ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อ 
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ                           (ช่ือกองทุนรวม)   ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ได ้
สอบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้พเจา้ในหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้  
ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลดงักล่าว และขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง
ครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั” 
 
  ช่ือ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
1.             
2.             
3.      ผูค้วบคุมการปฏิบติังาน     
     ของท่ีปรึกษาทางการเงิน     
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3.  การรับรองความถูกต้องของผู้รับประกนัรายได้ (ถ้ามี) 
   ใหผู้มี้อ  านาจลงนามผกูพนัของผูรั้บประกนัรายไดใ้ห้แก่กองทุนรวมลงลายมือช่ือ พร้อมประทบั 
ตราบริษทั (ถา้มี) ในหนงัสือช้ีชวน โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบดงัน้ี 
   “ขา้พเจา้              (ช่ือผูรั้บประกนัรายได)้          ในฐานะผูรั้บประกนัรายไดใ้หแ้ก่
           (ช่ือกองทุนรวม)       ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกนัรายไดใ้นหนงัสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงัในฐานะผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลดงักล่าว 
และขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้มูล 
ท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั” 
 
  ช่ือ    ต าแหน่ง   ลายมือช่ือ 
1.             
2.             


