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Executive Summary 

เน่ืองจากท่ีผา่นมาการระดมทุนผา่นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(“กอง 1”) ทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย ์(“REIT”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง infra”) เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  
โดยในปัจจุบนัมีจ านวนทั้งส้ิน 65 กอง มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 6.65 แสนลา้นบาท1 โดยในจ านวนน้ี 
มีกองทุนหรือ REIT ท่ีลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์หรือสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตของกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน (เรียกรวมวา่ “กอง leasehold”) จ านวนทั้งส้ิน 26 กอง มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ  
2.89 แสนลา้นบาท1 ซ่ึงการลงทุนลกัษณะน้ีจะมีสิทธิในการจดัหาผลประโยชน์ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 
ตามสัญญาเท่านั้น และมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีลงทุนจะลดลงเร่ือย ๆ และหากไม่มีการลงทุนเพิ่ม 
มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนจะเหลือศูนย ์ณ วนัส้ินสุดสัญญา  

ส านกังานจึงมีความกงัวลวา่ หากผูล้งทุนไม่เขา้ใจลกัษณะของกอง leasehold ตามท่ีไดก้ล่าวมา
ขา้งตน้ อาจคาดหวงัวา่จะไดรั้บเงินทุนบางส่วนคืนเม่ือเลิกกอง อีกทั้งเม่ือมูลค่า Net Asset Value (“NAV”)  
มีการปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วในช่วงระยะเวลาใกลจ้ะครบอายสุัญญาเช่า อาจท าใหผู้ล้งทุนต่ืนตระหนก
และขาดความเช่ือมัน่ต่อการลงทุนในกอง leasehold ได ้

ส าหรับหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนของกอง 1 REIT และกอง infra  
ทั้งกอง leasehold และ freehold2 นั้น ปัจจุบนัอนุญาตใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (“บลจ.”) หรือ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์(“REIT Manager” หรือ “RM”) เปิดเผยประมาณการผลตอบแทนในหนงัสือช้ีชวนได ้
ตามความสมคัรใจ โดยตอ้งเป็นประมาณการผลตอบแทนระยะสั้นส าหรับรอบปีบญัชีแรกเพียง 1 รอบปีบญัชี
เท่านั้น ซ่ึงการเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนในลกัษณะดงักล่าวอาจมีขอ้จ ากดัดงัน้ี 

1.  ในช่วงปีแรกๆ ของการลงทุน มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีลงทุนของกอง leasehold จะยงัไม่ลดลง 
และยงัไมมี่ผลขาดทุนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการประเมินค่า (unrealized loss) ดงันั้น ประมาณการผลตอบแทน 
ท่ีกองทุนจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะอยูใ่นรูปของการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นเงินปันผล โดยอาจยงัไม่มี
การลดเงินทุน หรือหากมีก็จะเป็นเพียงส่วนนอ้ย ซ่ึงอาจท าใหผู้ล้งทุนไม่ตระหนกัวา่เงินท่ีกอง leasehold  
จ่ายในปีถดั ๆ ไปตลอดอายขุองการลงทุน จะมีส่วนของเงินตน้ท่ีทยอยจ่ายออกมาดว้ย และผูล้งทุนอาจ
คาดหวงัวา่จะไดรั้บเงินตน้คืนภายหลงัส้ินสุดอายกุองทุน 

                                                        
1 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
2 กองท่ีมีลกัษณะแบบ freehold คือ กองทุนท่ีลงทุนในกรรมสิทธ์ิของอสงัหาริมทรัพย ์จึงมีอายไุม่จ ากดั 
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2.  เพื่อใหผู้ล้งทุนตระหนกัวา่เงินท่ีกองทุนจ่ายออกมานั้นจะมีส่วนของเงินลดทุน 
แนวปฏิบติัท่ีผา่นมาจึงมีการตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมวา่ หากมีการจ่ายเงินลดทุนเท่ากนัทุกปี (straight-line 
depreciation) ตลอดอายกุารลงทุน จะท าใหผ้ลตอบแทนในปีแรกของกอง leasehold เป็นอยา่งไร 
อยา่งไรก็ดี วธีิการน้ีก็ไม่ไดส้ะทอ้นถึงหลกัการทางการเงินเร่ืองมูลค่าของเงินตามเวลา (time value of 
money) และไม่สะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บในอนาคตหากมีการปรับข้ึนค่าเช่า
อสังหาริมทรัพย ์ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีไดจ้ากวธีิดงักล่าวต ่ากวา่ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงของการลงทุน  
นอกจากน้ี ภายหลงัท่ีกอง 1 REIT และกอง infra เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ จะมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเงินปันผลและเงินลดทุนท่ีทยอยจ่ายในแต่ละปี ซ่ึงการลดทุนจะไม่ไดใ้ชห้ลกั straight-line 
depreciation แต่จะใชมู้ลค่ายติุธรรมจากราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระในการค านวณเงินลดทุน 

3.  การเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนของกอง 1 REIT และกอง infra ในปัจจุบนั  
ไม่สามารถเปรียบเทียบระหวา่งกอง leasehold หรือ freehold ได ้จากการใชต้วัเลขประมาณการ
ผลตอบแทนเพียงปีเดียว 

ดงันั้น ส านกังานจึงมีแนวคิดท่ีจะแกไ้ขหลกัเกณฑ ์และเพิ่มแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูล
เพิ่มเติมส าหรับกอง 1 REIT และกอง infra เพื่อใหผู้ล้งทุนมีความเขา้ใจลกัษณะของผลตอบแทนและ 
ความเส่ียงของการลงทุนมากยิง่ข้ึน   

ในการน้ี ส านกังานจึงไดจ้ดัท าเอกสารฉบบัน้ี เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นหลกัการดงักล่าว  
จากภาคธุรกิจและบุคคลทัว่ไป โดยการรับฟังความคิดเห็นน้ีจะมีไปจนถึงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561  

ทั้งน้ี ผูท่ี้ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ต่อส านกังานไดท้ั้งในรูปแบบของเอกสารหรือ email ตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่างน้ีโดยส านกังาน     
ขอเสนอช่ือเจา้หนา้ท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม ดงัน้ี 

- ทางโทรศพัท ์: ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์– ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
1. นายทรงยศ บรรจงมณี โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6195  songyod@sec.or.th 
2. นางสาวนุชนาถ เดชสมบูรณ์รัตน์ โทรศพัท/์โทรสาร 0-2033-9694   nuchanat@sec.or.th 
3. นางสาวธีรนุช ตนัธนะสฤษด์ิ โทรศพัท/์โทรสาร 0-2263-6558  teeranuch@sec.or.th 

- ทางไปรษณีย ์: ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย ์– ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
เลขท่ี 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900  
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1. เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 

หลกัเกณฑปั์จจุบนั บลจ. หรือ RM สามารถจดัท าประมาณการอตัราเงินปันผลของ  
REIT/กอง infra ตามความสมคัรใจ แต่ตอ้งเป็นการประมาณการอตัราการจ่ายเงินปันผลระยะสั้น 
ประมาณ 1 รอบปีบญัชีเท่านั้น โดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) แสดงในรูปอตัราเงินปันผล โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท าอตัราเงินปันผลดงักล่าว  
ตอ้งมาจากประมาณการงบการเงินท่ีผา่นการพิจารณาจากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก 
ส านกังานวา่สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีกองทุนรวมตอ้งปฏิบติั 

(2) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประมาณการตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในระหวา่งรอบปีบญัชี 
ท่ีมีการโฆษณาประมาณการดงักล่าว โดยอาจใชข้อ้มูลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไปดว้ย
ก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกิน 1 รอบปีบญัชี 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิสัมปทาน สิทธิในการ 
รับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตของกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน หรือสิทธิอ่ืนใดในท านองเดียวกนั ตอ้งแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนดว้ยวา่ตวัเลขประมาณการ       
ไม่รวมส่วนท่ีเป็นเงินคืนทุน 

หลกัเกณฑใ์นปัจจุบนัจึงอาจยงัไม่เพียงพอต่อการใหข้อ้มูลส าหรับผูล้งทุนวา่เงินท่ี 
กอง leasehold จ่ายในปีถดั ๆ ไปตลอดอายขุองการลงทุน จะมีส่วนของเงินตน้ท่ีทยอยจ่ายออกมาดว้ย  
และยงัไม่สะทอ้นถึงผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บในอนาคตเท่าท่ีควร ประกอบกบัเพื่อป้องกนั 
ความเขา้ใจผดิของผูล้งทุนวา่จะไดรั้บเงินตน้คืนภายหลงัส้ินสุดอายกุองทุน  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะแกไ้ข
หลกัเกณฑ ์และเพิ่มแนวทางในการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่าวใหช้ดัเจนและเหมาะสมยิง่ข้ึน 

 
2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อใหผู้ล้งทุนเขา้ใจลกัษณะและความเส่ียงของการลงทุนในกอง leasehold  อีกทั้ง 
ยงัช่วยป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เช่น ความเขา้ใจผดิของผูล้งทุนวา่จะไดรั้บผลตอบแทน 
ในอตัราท่ีสูงเหมือนในช่วงปีแรกๆ ของการลงทุนไปตลอดอายขุองการลงทุน และไดรั้บเงินตน้คืน
ภายหลงัส้ินสุดอายกุองทุน 

(2) เพื่อใหผู้ล้งทุนมีขอ้มูลประกอบการตดัสินใจลงทุน และสามารถเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนระหวา่งกอง leasehold หรือ freehold ได ้
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3. แนวทางทีเ่สนอ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์า้งตน้ ส านกังานขอเสนอใหมี้การปรับปรุงแนวทาง 
การเปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 

(1) การเพิ่มค าเตือน 
-  กอง 1 แบบ leasehold เน่ืองจากไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมไดแ้ลว้ จึงใหเ้พิ่ม 

ค าเตือนไวท้า้ยช่ือกองวา่ “NAV จะทยอยลดลงจนเท่ากบัศูนย์ เม่ือส้ินสุดสัญญา ณ วันที.่...”  
ในส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทุน/ทรัสต ์และเอกสารอ่ืนใดท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย 

 รูปแบบการเปิดเผย 
 
 
 

-  REIT หรือกอง infra แบบ leasehold เม่ืออายสุัญญาท่ี REIT หรือกอง infra เขา้ลงทุน 
มีอายเุหลือนอ้ยกวา่ 10 ปี ใหเ้พิ่มค าเตือนไวท้า้ยช่ือกองวา่ “หาก REIT หรือกอง infra ไม่มีการลงทุนเพิม่ 
NAV จะทยอยลดลงจนเท่ากับศูนย์ เม่ือส้ินสุดสัญญา ณ วันที.่...” ไวใ้นส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของ
กองทุน/ทรัสต ์และเอกสารอ่ืนใดท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รูปแบบการเปิดเผย 
 
 
 

 
(2) การใหค้วามรู้แก่ผูล้งทุน 

ในการเสนอขายหน่วยของกอง leasehold และการประชุมสามญัประจ าปี ก าหนดให ้      
ตวัแทนขาย และ บลจ. หรือ RM อธิบายขอ้มูลเก่ียวกบักอง leasehold แก่ผูล้งทุน ไดแ้ก่ ลกัษณะของ    
กอง leasehold ท่ีเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา NAV จะเหลือศูนย ์อายสุัญญาคงเหลือ เป็นตน้ 

 
(3) การเพิ่มสัญลกัษณ์ต่อทา้ยช่ือยอ่หลกัทรัพย ์

ก าหนดมาตรการส าหรับเตือนใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งชดัเจนก่อนการลงทุนวา่  
กองทุน/ทรัสตท่ี์จะลงทุนเป็นกอง leasehold เช่น การเพิ่มอกัษรต่อทา้ยช่ือยอ่หลกัทรัพยข์อง 
กอง leasehold  
  

ช่ือกองทุน.....  
(NAV จะทยอยลดลงจนเท่ากบัศูนย์ เม่ือส้ินสุดสัญญา ณ วนัที.่...) 

 

ช่ือ REIT/กอง.....  
(หากไม่มีการเพิม่ทุน NAV จะทยอยลดลงจนเท่ากบัศูนย์ เม่ือส้ินสุดสัญญา ณ วนัที.่...) 
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(4) การเปิดเผยขอ้มูลผลตอบแทน 
-  การเปิดเผยประมาณการผลตอบแทนของกอง 1 REIT และกอง infra ส าหรับ         

รอบปีบญัชีแรก 1 รอบปีบญัชี ยงัคงใหส้ามารถท าไดต้ามความสมคัรใจ แต่ยกเลิกการตั้งสมมติฐานวา่    
มีการจ่ายเงินลดทุนเท่ากนัทุกปี (straight-line depreciation) ตลอดอายกุารลงทุน 

-  ก าหนดให้เปิดเผยอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน3 (“Internal Rate of Return” 
หรือ “IRR”) ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน (กรณีเสนอขายคร้ังแรก หรือเพิ่มทุน) และในรายงานประจ าปี  
(กรณีกองท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้) โดยให ้บลจ. หรือ RM ค านวณ IRR 
โดยใชต้วัเลขกระแสเงินสดจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ประกอบกบัการตั้งสมมติฐานของค่าใชจ่้ายระดบักอง และใหใ้ชร้าคาเสนอขายส าหรับกรณีเสนอขาย  
คร้ังแรก หรือใชร้าคาตลาด ณ วนัส้ินปีในการค านวณส าหรับกรณีกองท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้  ทั้งน้ี สามารถจดัท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) เพื่อวเิคราะห์
ผลกระทบของ IRR หากมีการเปล่ียนแปลงของตวัแปรต่าง ๆ และสามารถเปิดเผย IRR เป็นช่วงได ้และ
ใหอ้ธิบายเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบั IRR ของปีปัจจุบนัเทียบกบัปีก่อนหนา้ 

 
(5) การเปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นและตารางค านวณกระแสเงินสด 

ก าหนดให ้บลจ. หรือ RM เปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นบน website  
ของ บลจ. หรือ RM รวมทั้งใหเ้ปิดเผยตารางค านวณกระแสเงินสดท่ีไดจ้ากรายงานการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นไวใ้นหนงัสือช้ีชวนทุกคร้ัง และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย เพื่อให้ผูล้งทุน หรือ
นกัวเิคราะห์หลกัทรัพยมี์ขอ้มูลท่ีเพียงพอในการวเิคราะห์ และมีขอ้มูลหลากหลายเพื่อใชป้ระกอบ 
การตดัสินใจลงทุน 

 
(6) การปรับปรุงส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทุน/ทรัสต ์

ปรับปรุงรูปแบบส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทุน/ทรัสตท่ี์อยูใ่นแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี4  ใหส้ั้นกระชบั เขา้ใจง่าย และอยูใ่นรูปแบบมาตรฐาน เพื่อให้ 

                                                        
3 อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน  (“Internal Rate of Return” หรือ “IRR”) หมายถึง อตัราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของ
ผลประโยชน์เท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของค่าใชจ่้าย หรืออตัราส่วนลดท่ีท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (“Net Present Value”  
หรือ “NPV”) เท่ากบัศูนย ์
4 ปัจจุบนักองทุนรวมโดย บลจ. และทรัสตโ์ดยผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี ทุกปี 
ดงัน้ี (1) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-REIT1) ให้จดัท าและส่งต่อส านกังานภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บญัชี และ (2) รายงานประจ าปี (แบบ 56-REIT2) ให้จดัท าและส่งต่อส านกังานภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี และ
ส่งไปยงัผูถื้อหน่วยไปพร้อมกบัการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 
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ผูล้งทุนสามารถใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งกองได ้โดยใหเ้ปิดเผยขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัอายคุงเหลือ หรือ 
อายเุฉล่ียคงเหลือถ่วงน ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีกองทุน/ทรัสตล์งทุน รวมทั้งเปิดเผย IRR โดยใชร้าคาตลาด 
ณ วนัส้ินปีของปีล่าสุดในการค านวณเพิ่มเติมดว้ย5 
 

(7) การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารขาย (“sales conduct”) 
ปรับปรุงแนวทางการให้ค  าแนะน าแก่ผูล้งทุนใน sales conduct ของผูแ้นะน าการลงทุน 

ของบริษทัหลกัทรัพย ์(broker) โดยตอ้งใหข้อ้มูลกองทุน/ทรัสต ์แนะน าถึงลกัษณะและความเส่ียงของ
กอง leasehold อายเุฉล่ียคงเหลือถ่วงน ้าหนกัของทรัพยสิ์นท่ีกองทุน/ทรัสตล์งทุน อธิบายตวัเลข IRR และ
แจง้ใหผู้ล้งทุนทราบวา่ตวัเลข IRR เป็นเพียงตวัเลขประมาณการของผลตอบแทน ซ่ึงจะแตกต่างกนัไป
ตามตน้ทุนของผูล้งทุนแต่ละราย และจะมีการเปล่ียนแปลงทุกส้ินปี โดยผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจริง 
อาจมีความแตกต่างจากตวัเลขประมาณการได ้
 

(8) การมีผลใชบ้งัคบั 
ภายหลงัจากการรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ี ส านกังานคาดวา่จะออกประกาศได ้

ภายในไตรมาส 1 ของปี 2562 และเพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกิจปัจจุบนัมีเวลาในการเตรียมตวัและปรับปรุง
ระบบในการเปิดเผยขอ้มูลไดต้ามแนวทางท่ีก าหนดขา้งตน้ จะก าหนดใหป้ระกาศมีผลใชบ้งัคบั 
ไปขา้งหนา้อีก 6 เดือน  ส าหรับการจดัท าแบบแสดงรายงานประจ าปีและรายงานประจ าปี จะใหใ้ช ้
ในปีถดัไปหลงัจากประกาศมีผลใชบ้งัคบั 
 
 

 

                                                        
5 ปัจจุบนัก าหนดขอ้มูลท่ีตอ้งระบุในสรุปขอ้มูลส าคญั ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีส าคญัของกองทุน/ทรัสต ์สรุปขอ้มูลท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกั 
สรุปขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการจดัหารายไดจ้ากอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุน สรุปเหตุการณ์ท่ีมีนยัส าคญัท่ีกระทบต่อการด าเนินงานของกองทุน/
ทรัสตใ์นปีท่ีผา่นมา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเรียกเก็บจากกองทุน/ทรัสตใ์นรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา การวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะ 
ทางการเงินในช่วงปีท่ีผา่นมา ความเส่ียงท่ีส าคญัของการลงทุนในกองทุน/ทรัสต ์เป็นตน้ 



 
 

 

  

 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือผูต้อบ      ต าแหน่ง                  
ช่ือบริษทั/องคก์ร        
โทรศพัท ์    โทรสาร    E-mail    

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน     ผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
  ทรัสตี/ผูดู้แลผลประโยชน์       ท่ีปรึกษาทางการเงิน    
  ผูล้งทุนสถาบนั      ผูล้งทุนรายบุคคล      
  อ่ืน ๆ (ระบุ)      

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า หากผู้ลงทุนไม่เข้าใจลกัษณะและความเส่ียงของกอง leasehold หรือ

สัญญาแบ่งรายได้ว่าหมดอายุแล้วไม่มีเงินคืน จะท าให้เกดิปัญหาในอนาคต ซ่ึงจะกระทบต่อความเช่ือมั่น
ของอุตสาหกรรมได้ 

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   
    
    
    
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การเปิดเผยข้อมูลในปัจจุบันยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจ
ลกัษณะของการลงทุนในกอง leasehold  

  เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   
    
    
    

แบบส ารวจรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง แนวทางการสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุน 

แบบ leasehold หรือสัญญาแบ่งรายได้และการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์ 



 
 

 

  

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า มาตรการทีเ่สนอดังต่อไปนี ้จะท าให้ผู้ลงทุนเข้าใจลกัษณะและความเส่ียง
ของกอง leasehold มากยิง่ขึน้  หากท่านเห็นว่ามาตรการทีเ่สนอไม่เพยีงพอ ท่านเห็นว่าควรก าหนด
มาตรการใดเพิม่เติม 

3.1 เพิ่มค าเตือนในส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัของกองทุน/ทรัสต ์      เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย 
                      และเอกสารอ่ืนใดท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย   

3.2 การใหค้วามรู้แก่ผูล้งทุน                 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย 
3.3 การเพิ่มสัญลกัษณ์ต่อทา้ยช่ือยอ่หลกัทรัพย ์                 เห็นดว้ย       ไม่เห็นดว้ย 
3.4 มาตรการอ่ืนเพิ่มเติม (ถา้มี)      

        
    
    
 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การเปิดเผยอตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน  (Internal Rate of 
Return หรือ IRR) จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย โดยท่านเห็นวา่ควรใชว้ธีิหรือขอ้มูลใดมาทดแทน  
    
    
    
 

5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรเปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และตารางค านวณ
กระแสเงินสดจากรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย เน่ืองจาก  
    
    
    
 

6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ควรปรับปรุงส่วนสรุปข้อมูลส าคัญของกองทุน/ทรัสต์ ให้ส้ัน กระชับ 
เข้าใจง่าย และอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
   เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   
    
    
    



 
 

 

  

7. ท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่เติมหรือไม่ อย่างไร ในการแก้ไขหลกัเกณฑ์ และ 
เพิม่แนวทางในการเปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมส าหรับกอง 1 REIT และกอง infra เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจ
ลกัษณะของผลตอบแทนและความเส่ียงของการลงทุนมากยิง่ขึน้ 
   
   
   
 

8. ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพิม่เติม 
    
    
    
    
    
 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี 
ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจอมพล  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ 10900 
โทรสาร 0-2263-6231  หรือ email : nuchanat@sec.or.th, teeranuch@sec.or.th, songyod@sec.or.th 

วนัสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วนัที ่30 พฤศจิกายน 2561  

***ส านักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังนี*้** 
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