
 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน. 34/2554 
เร่ือง  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบับประมวล) 
____________________ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ส านักงานออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดท ารายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

  ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  ค าว่า “กองทุนรวม” “บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “กิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ 
บทนิยามค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

  ข้อ 3   โครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีรายการที่แสดงลักษณะที่ส าคัญของกองทุนรวม 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม 
  (2)  นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
  (3)  นโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม (ถ้ามี) 
  (4)  นโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนรวมจะลงทุน และสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว (ถ้ามี) 
  (5)  การท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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  (6)  มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม 
  (7)  การออกหน่วยลงทุน และการเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งต้องมีข้อก าหนด
ที่แสดงว่าที่บริษัทจัดการจะน าหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 
  (8)  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
  (9)  การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (10)  การปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม 
  (11)  ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม 
  (12)  การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม 
  (13)  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
  (14)  การเลิกกองทุนรวม 

  ข้อ 4   รายการลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดโดยสรุปของกองทุนรวม 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม 
  (2)  ชื่อบริษัทจัดการ 
  (3)  ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (4)  ชื่อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (5)  ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวม 
  (6)  จ านวนเงินทุนโครงการ นโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลังจดทะเบียน 
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และขั้นตอนการด าเนินการ (ถ้ามี) 
  (7)  มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
  (8)  การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด  ทั้งนี้ ในกรณีที่
มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนด้วย 
 (ข)1  สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ ตลอดจนนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล โดยให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุน
โดยก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนไว้แตกต่างกัน ต้องแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน
เกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนด้วย 

                                                        
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 17/2557  เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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  (9)  ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น 

  ข้อ 5   รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 
  (2)  รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ และอัตราส่วน
การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว  โดยให้แยกข้อมูลเป็นกลุ่มทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และ 
กลุ่มทรัพย์สินอ่ืน  ทั้งนี้ ในกรณีของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก)  ชื่อ ที่ตัง้ ลักษณะ และประเภทของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว 
 (ข)  ราคาหรือวิธีการก าหนดราคาของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและ
ส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และราคาประเมิน (ถ้าม)ี 
 (ค)  สรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 (ง)  สรุปการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน  
ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับราคาประเมิน วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่าและสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้ 
ในการประเมินค่า ความเห็นที่ส าคัญของผู้ประเมินค่า (ถ้ามี)  รวมทั้งสรุปความเห็นของบริษัทจัดการ
และที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าดังกล่าว 
 (จ)  กรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จต้องระบุ
แผนการด าเนินงานในการพัฒนาการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และการบริหารและจัดหาประโยชน์จาก
โครงการ 
 (ฉ)  วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการประกันรายได้ของกองทุนรวม (ถ้ามี) 
 (ช)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมและการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

  ข้อ 5/12   รายการเกี่ยวกับนโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม (ถ้ามี) ต้องมีรายละเอียด 
ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
                                                        
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2559  เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
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  ข้อ 6   รายการมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
ลงทุนไว้แล้ว 
  (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการค านวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้าม)ี ตลอดจนการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่ถูกต้อง  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน 

  ข้อ 7   รายการข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ลักษณะของผู้ลงทุนที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน และคุณสมบัติ (ถ้าม)ี เช่น  
ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
  (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัด 
ในการจัดสรรและการโอน  ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว เช่น การไม่จัดสรร 
หน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือการไม่นับคะแนนเสียงในการ 
ลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว เป็นต้น 

  ข้อ 8   รายการการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ธุรกรรมที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้แสดงด้วยว่าธุรกรรมใด 
ต้องได้รับมติในกรณีปกติ และธุรกรรมใดต้องได้รับมติในกรณีพิเศษ  ทั้งนี้ หากเป็นการขอมติเพื่อ 
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  (2)  ข้อก าหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจน 
ผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

  ข้อ 9   รายการการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียด 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  การมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนให้แก่บุคคลอ่ืน (ถ้ามี)   
ทั้งนี้ ต้องระบุขอบเขตของการมอบหมาย และชื่อผู้รับมอบหมายด้วย 
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  (2)  การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของกองทุนรวม เช่น คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินค่า และผู้สอบบัญชี เป็นต้น 

  ข้อ 10   รายการผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อก าหนดว่า บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม  
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งดังกล่าว  หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น  ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการจัดการ 
กองทุนรวมแล้ว 
  (2)  ข้อก าหนดว่า บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ 
ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอ านาจลงนามในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ  ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ของ 
กองทุนรวมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง 
  (3)  ข้อก าหนดว่า  การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อ หรือลงทุน 
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุน
ดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการ 

  ข้อ 11   การระบุข้อก าหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า บริษัทจัดการอาจแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อก าหนดอ่ืน
ในท านองเดียวกัน ให้กระท าได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
  (2)  การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 
  (3)  การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลให้ถูกต้อง 
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  ข้อ 12   รายการเลิกกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับเหตุในการเลิกกองทุนรวม ซึ่งระบุเหตุตามที่ก าหนดไว้ใน 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน เป็นอย่างน้อย 
  (2)  ข้อก าหนดว่า  บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม เมื่อส านักงานมีค าสั่งเลิกกองทุนรวม
ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ 2535 

  ข้อ 13   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 กันยายน พ.ศ. 2554   เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที ่6 กันยายน พ.ศ. 2554 
 
 
 

(นายชาลี  จันทนยิ่งยง) 
รองเลขาธิการ 

รักษาการเลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


