
 

 

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

ที ทจ. /  

เรือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 

ทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพนืฐาน 

(ฉบบัประมวล) 

______________________ 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญตัิหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซึงแกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ที กร. /2558  เรือง  การกาํหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนทีใหใ้ชท้รัสตไ์ด ้ 

(ฉบบัที ) ลงวนัที  เมษายน พ.ศ.   คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนออกขอ้กาํหนดไวด้งัต่อไปนี 

  ขอ้ 1   ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัที  พฤษภาคม พ.ศ.   เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศนี และในแบบทา้ยประกาศนี 

  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตที์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์

ในกองทรัสต ์

  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน 

  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลทีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึงดงัต่อไปนี 

  (1)  บุคคลทีไดม้าซึงหน่วยทรัสตค์รังแรกเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท 

  (2)  บุคคลตาม (1) ทีไดห้น่วยทรัสตม์าเพิมเติม โดยการไดม้าซึงหน่วยทรัสตเ์พมิเติม

ดงักล่าวเมือรวมกบัหน่วยทรัสตท์ีถืออยู่แลว้คิดเป็นมูลค่ารวมกนัทงัสินไม่นอ้ยกวา่สิบลา้นบาท 

  การคาํนวณมูลค่าหน่วยทรัสตต์ามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามมูลค่าการซือขาย

หน่วยทรัสตใ์นแต่ละครัง 

  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลทีทาํหนา้ทีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 

สัญญาก่อตงัทรัสต ์

  “ทีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ทีปรึกษาทางการเงินทีอยูใ่นบญัชีรายชือที

สาํนกังานใหค้วามเห็นชอบ 

  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์
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  “กิจการโครงสร้างพืนฐาน”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพืนฐานตามทีกาํหนด

ไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการจดัตงัและจดัการ

กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน 

  “บริษทั”  หมายความว่า   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 

  “ทุนชาํระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตที์ชาํระเตม็จาํนวนแลว้ 

  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  “บุคคลทีเกียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลทีเกียวโยงกนัตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการทาํรายการทีเกียวโยงกนั 

  “โครงการทีแลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพืนฐานทก่ีอสร้างแลว้เสร็จ 

และเริมมีรายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้ 

  “โครงการทีไม่แลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพืนฐานทีไม่เขา้ลกัษณะ

ของโครงการทีแลว้เสร็จ  

  “สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมทีเกียวเนืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาต 

ใหจ้ดัตงัและจดทะเบียนกบัสาํนกังาน โดยมีวตัถุประสงค์เพือทาํการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์

ประเภททีเกียวกบัการจดัการลงทุน 

  “การกูย้ืมเงิน”  ใหห้มายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ทาํสัญญา ไม่วา่ใน

รูปแบบใดทีมีความมุ่งหมายหรือเนือหาสาระทีแทจ้ริง (substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน 

  “ผูท้ีเกียวขอ้ง”  หมายความว่า   บุคคลทีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี กบั

กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั 

  (1)  คู่สมรส หรือบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 

  (2)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัทีเป็นผูถ้ือหุ้นเสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าวซึงหมายถึง 

 (ก)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัทีถือหุน้ในบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละห้าสิบของ

จาํนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดทีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 

 (ข)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัทีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละห้าสิบ

ของจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดทีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันนั 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  บริษทัทีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริมจากบริษทัตาม (ข) โดยการถือหุ้น

ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจาํนวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดทีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัทีถูกถือหุน้นนั หรือบุคคลธรรมดาทีถือหุน้ใน

บริษทัในทอดใดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดทีมี

สิทธิออกเสียงของบริษทัทีถูกถือหุน้นนั 

 การถือหุน้ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึงใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสหรือ 

บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานนัดว้ย 

  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลทีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง

หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปนี 

  (1)  คู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 

  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึงถือหุ้นหรือ 

เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหุ้น 

ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทงัหมด 

  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทงันี มิใหร้วมถึงกองทุน 

สาํรองเลียงชีพ 

  “ขอ้มูลเกียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต”์  หมายความวา่   ขอ้มูลทีใชใ้นขนัตอน 

การเสนอขายหน่วยทรัสตด์งัต่อไปนี 

  (1)  จาํนวนและราคาทีเสนอขาย 

  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 

  (3)  รายละเอียดเกียวกบัการจอง การจดัจาํหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 

  (4)  ขอ้มูลอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการซือขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์หรือทีมีลกัษณะ 

ทาํนองเดียวกนัหรือเกียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  

  คาํวา่ “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูม้ีอาํนาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” 

 และ “ผูล้งทุนสถาบนั” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของคาํดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามในประกาศเกียวกบัการออกและ 

เสนอขายหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 3   ประกาศนีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของทรัสต ์

เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน ซึงเป็นกองทรัสตที์มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและแสวงหา

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานเป็นหลกั 

  ขอ้ 4   ประกาศนีมีขอ้กาํหนดในเรืองดงัต่อไปนี 

  (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ของ

กองทรัสต ์ใหย้นืคาํขออนุญาตตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ของภาค 1 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

การอนุญาตและหนา้ทีภายหลงัการอนุญาตในภาค 2  

  (2)  การยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ ใหเ้ป็นไปตาม 

หลกัเกณฑใ์นภาค 3 

ภาค 1 

บททวัไป 

____________________ 

หมวด 1 

ประเภททรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

และประเภทกองทรัสต์ 

____________________ 

  ขอ้ 5   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืนฐานตามประกาศนี ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นดงัต่อไปนี 

  (1)  กรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในทีดิน อาคาร สิงปลูกสร้าง 

เครืองจกัร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอืนใดทีเกียวขอ้ง เพือใชใ้นการประกอบกิจการโครงสร้างพนืฐาน 

  (2)  สิทธิสมัปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

  (3)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ 

ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพืนฐานหรือทีเกิดขึนจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

หรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอืนใดทีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน  

  (4)  สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซือขายติดตงัเครืองจกัรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 

หรือสัญญาซือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการของกิจการโครงสร้างพืนฐาน  

  (5)  หุน้ทีออกโดยบริษทัทีมีลกัษณะทีครบถว้นดงันี 
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 (ก)  เป็นบริษทัทีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพนืฐานตาม (1) (2) (3) 

หรือ (4) รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว หรือ 

มีรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบห้าของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

 (ข)  เป็นบริษทัทีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึงดงันี 

   1.  เป็นบริษทัทีกองทรัสต์เป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิออกเสียง 

ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนสิทธิออกเสียงทีกฎหมายของประเทศทีบริษทันนัจดัตงัขึนไดก้าํหนดไวส้ําหรับ 

การผา่นมติทีมีนยัสาํคญั 

   2.  เป็นบริษทัทีกองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึง 

สัดส่วนทีจะเป็นบริษทัตาม 1. เนืองจากมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอืน หรือมีเงือนไขในการร่วมทุนกบั

ภาครัฐ โดยกองทรัสตต์อ้งถือหุน้หรือจะถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าจาํนวนขนัสูงทีสามารถถือไดต้ามกฎหมาย

หรือตามเงือนไขในการร่วมทุนดงักล่าว ซึงตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละสีสิบของจาํนวนสิทธิออกเสียง 

ทงัหมดของบริษทันนั และแสดงไดว้า่กองทรัสตมี์หรือจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทั

ดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทันันดว้ย 

  (6)  ตราสารหนีทีออกโดยบริษทัตาม (5) หรือสญัญาทีมีลกัษณะเป็นการให้กูย้มืเงิน 

แก่บริษทัตาม (5)  ทงันี เฉพาะในกรณีทีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวแลว้ 

  ขอ้ 6   ทรัสตเ์พอืการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน อาจเป็นกองทรัสตป์ระเภทใด

ประเภทหนึงดงัต่อไปนี 

  (1)  กองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไป ซึงเป็นกองทรัสตที์ไม่มีขอ้จาํกดัตาม (2) 

  (2)  กองทรัสตเ์พือผูล้งทุนรายใหญ่ ซึงเป็นกองทรัสตที์มีขอ้จาํกดัใหผู้ถ้ือหน่วยทรัสต์

ทงัหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 

หมวด 2 

การยนืคาํขออนุญาตและระยะเวลาการพิจารณา 

____________________ 

  ขอ้ 7   ผูย้นืคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปนี 

  (1)  ในกรณีทีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์รังแรกและยงัมิไดก่้อตงั

กองทรัสต ์ไดแ้ก่ ผูก่้อตงักองทรัสต ์ซึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์มือมีการก่อตงักองทรัสตแ์ลว้  

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ในกรณีทีเป็นกองทรัสต์ทีจดัตงัแลว้ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซึงสัญญาก่อตงั 

ทรัสตก์าํหนดใหเ้ป็นผูม้ีอาํนาจหน้าทีในการยืนคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหนึงตอ้งเป็นบุคคลทีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

ให้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์และใหห้มายความรวมถึงผูที้อยูร่ะหว่างการยนืคาํขอความเห็นชอบเป็น 

ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 8   ให้บุคคลทีประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ยนืคาํขอ 

ต่อสาํนกังานตามแบบและวิธีการทีสาํนกังานประกาศกาํหนด 

  ให้ผูย้นืคาํขออนุญาตตามวรรคหนึงชาํระค่าธรรมเนียมคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

เมือสํานกังานไดรั้บคาํขออนุญาต  พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตทีถูกตอ้งครบถว้น 

ตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้  ทงันี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการกาํหนดค่าธรรมเนียมเกียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย

หลกัทรัพยท์ีออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 9   คาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตที์ออกใหม่ตอ้งมีทีปรึกษาทางการเงิน 

เป็นผูร่้วมจดัทาํและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในคาํขออนุญาต 

  ทีปรึกษาทางการเงินทีร่วมจดัทาํคาํขออนุญาตตามวรรคหนึง ตอ้งมิไดเ้ป็นหรือ 

มีความเกียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท้ีจะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการ

โครงสร้างพืนฐานในลกัษณะทีอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถทาํหนา้ทีอยา่งเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

สอบทาน (การทาํ due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานตามทีกาํหนดในประกาศสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบทีปรึกษาทางการเงิน

และขอบเขตการดาํเนินงาน  

  ขอ้ 10   เมือสาํนกังานไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานทีถูกตอ้งครบถว้น

ตามคู่มือสาํหรับประชาชนแลว้ ใหส้าํนกังานดาํเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขนัตอนและวธีิการที

ระบุไวใ้นคู่มือสาํหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตทีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพือให้ 

ผูข้ออนุญาตชีแจงภายในระยะเวลาทีสาํนกังานกาํหนดในหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งดาํเนินการ

ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในหนึงร้อยยสิีบวนันบัแต่วนัทีไดรั้บแบบคาํขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐาน

ทีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสําหรับประชาชน 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ.48/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 2) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ.48/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 2) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ให้สํานกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตภายในสีสิบหา้วนันบัแต่วนัที

สาํนกังานไดรั้บคาํชีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 

  ในกรณีทีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศนี ใหผู้ข้ออนุญาต 

ยนืคาํขอผอ่นผนั  พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอผอ่นผนัต่อสาํนกังานก่อนทีสาํนกังาน 

จะเริมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทงันี ตามขนัตอนและวิธีการทีระบุในคู่มือสาํหรับประชาชน  

โดยสํานกังานจะพิจารณาคาํขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 

ตามวรรคสอง 

ภาค 2 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและ 

หนา้ทีภายหลงัการอนุญาต 

____________________ 

  ขอ้ 11   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ของกองทรัสต ์จะไดรั้บ

อนุญาตจากสาํนกังานเมือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (1)  ในกรณีทีเป็นกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไป เมือเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต

สาํหรับกองทรัสตท์ุกประเภทในหมวด  และหลกัเกณฑก์ารอนุญาตส่วนเพิมสาํหรับกองทรัสตเ์พือ 

ผูล้งทุนทวัไปในหมวด  

  (2)  ในกรณีทีเป็นกองทรัสตเ์พอืผูล้งทุนรายใหญ่ เมือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

การอนุญาตสาํหรับกองทรัสตท์ุกประเภทในหมวด  และผูข้ออนุญาตแสดงให้เห็นไดว้่ากองทรัสตม์ี

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยทรัสตไ์ม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะทาํใหห้น่วยทรัสตที์

เสนอขายไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

  เมือไดรั้บอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่แลว้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ทีภายหลงัไดรั้บอนุญาตในหมวด 3 
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หมวด 1 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตสาํหรับกองทรัสตท์ุกประเภท 

____________________ 

ส่วนที 1 

ลกัษณะของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี 

____________________ 

  ขอ้ 12   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (1)  ไม่มีประวติัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเงือนไขการอนุญาตให้เสนอขาย

หน่วยทรัสตใ์นเรืองทีมีนยัสาํคญั  ทงันี ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนยนืคาํขออนุญาต 

  (2)  ไม่มีเหตุทีทาํให้สงสัยวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตข์าดระบบทีเพียงพอทีจะทาํให้

สามารถบริหารจดัการกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามสญัญาก่อตงัทรัสตไ์ดอ้ย่างต่อเนืองและน่าเชือถือ 

  (3)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงว่าผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถดาํรงเงินกองทุนตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เงือนไข 

และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน 

และมาตรฐานการปฏิบติังาน 

  ขอ้ 13   ทรัสตีของกองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (1)  ไม่มีเหตุทีทาํให้สงสัยว่าขาดระบบทีเพียงพอทจีะทาํให้สามารถปฏิบติัหนา้ทีทรัสตี 

ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตงัทรัสตไ์ดอ้ยา่งต่อเนืองและน่าเชือถือ 

  (2)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงว่าทรัสตีไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 

การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

 

 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 22/2563  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 7) ลงวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 22/2563  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 7) ลงวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ส่วนที 2 

ลกัษณะของกองทรัสต ์

____________________ 

  ขอ้ 14   กองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

  (1)  ไม่มีเหตทีุทาํให้สงสัยวา่เป็นกองทรัสตท์ีถูกจดัตงัขึนหรือถูกใชเ้พือการแสวงหา

ประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust) 

  (2)  กิจการโครงสร้างพนืฐานทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานที

กองทรัสตล์งทุน ตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์แก่บุคคลในวงกวา้ง  ทงันี ใหน้าํการพิจารณาลกัษณะ 

ของกิจการโครงสร้างพืนฐานทีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้งของประเทศไทยตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวธีิการจดัตงัและจดัการกองทุนรวม

โครงสร้างพืนฐานมาใชก้บัการพิจารณาลกัษณะของกิจการทีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในวงกวา้ง

ดงักล่าว โดยอนุโลม 

  ขอ้ 15   ชือหรือคาํแสดงชือของกองทรัสตต์อ้งแสดงลกัษณะสําคญัของกองทรัสตน์นั ๆ  

และไม่มีลกัษณะทีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรสัต์ 

  ขอ้ 16   กองทรัสตต์อ้งกาํหนดลกัษณะของผูรั้บประโยชน์ และหน่วยทรัสต ์ซึงมี 

สาระสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (1)  ผูท้จีะเป็นผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสต์เท่านัน 

  (2)  การชาํระค่าหน่วยทรัสต ์ตอ้งกระทาํดว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านัน 

  (3)  ในกรณีของกองทรัสตท์ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งันี 

 (ก)  หน่วยทรัสตช์นิดเดียวกันตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนทีเท่าเทียมกนั 

 (ข)  หน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนทีแตกต่างกนัได้

เฉพาะในเรืองดงัต่อไปนี 

   1.  การกาํหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   2.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายทีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์

   3.  กรณีอืนใดทีแสดงไดว้า่เป็นการแบ่งชนิดหน่วยทรัสตท์ีสามารถปฏิบติัได้

จริง และไดค้าํนึงถึงประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ตลอดจนผลกระทบทีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่

ละชนิดจะไดรั้บแลว้ 
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  (4)  ในกรณีของกองทรัสตท์ีมีการออกหน่วยทรัสตช์นิดทีให้สิทธิในการไถ่ถอน 

(redeemable unit) สัญญาก่อตงัทรัสตต์อ้งมีขอ้กาํหนดทีชดัเจนเกียวกบัเงือนไขและระยะเวลาใน 

การไถ่ถอนดงักล่าว และผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่การไถ่ถอนหน่วยทรัสตน์ันจะไม่กระทบต่อ 

ความอยู่รอดของกองทรัสต ์

  ขอ้ 17   กองทรัสตต์อ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่หนึงหมืนลา้นบาท โดยให้พิจารณาจาก 

มูลค่าของทุนชาํระแลว้ทีคาดวา่จะมีภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 18   การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานของกองทรัสต ์ตอ้งเป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

  (1)  มีมูลค่าการลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 

ของกองทรัสต ์ เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผนัจากสาํนกังานในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

  (2)  กรณีทีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

หลายโครงการ แตล่ะโครงการตอ้งมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สามพนัลา้นบาท 

  (3)  ตอ้งสามารถระบุทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืนฐานทีกองทรัสตจ์ะลงทุนได ้

อย่างแน่นอนแลว้ในขณะทียนืคาํขออนุญาต โดยกองทรัสตพ์ร้อมจะไดม้าซึงทรัพยสิ์นนนัภายใน 

หกเดือนนับแต่วนัทีจัดตงักองทรัสต์แลว้เสร็จ หรือนับแต่วนัทีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือ 

การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติม แลว้แต่กรณี 

  (4)  ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานทีจะลงทนุตอ้งไม่เป็นของบุคคลทีมีลกัษณะ 

ตามขอ้ 18/1  เวน้แต่ในกรณีทีผูข้ออนุญาตสามารถแสดงใหส้าํนกังานเห็นไดว้่า บุคคลดงักล่าวได ้

แกไ้ขเปลียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการดาํเนินงานทีทาํให ้

บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 18/1(1) หรือ (2) แลว้ มิใหน้าํความในขอ้ 18/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี 

มาใช้บงัคบักบับุคคลนนัอกี 

  ขอ้ 18/1   กองทรัสตต์อ้งไม่เขา้ทาํสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พนืฐานกบับุคคลทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี  หากบุคคลนนัเองหรือบุคคลอืนทีบุคคลดงักล่าวควบคุมได ้

จะมีส่วนเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษทัทีมีหุน้เป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหพ้ิจารณาการมีลกัษณะตามทีกาํหนดใน (1) (ก) เท่านนั 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 54/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พอืการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 3) ลงวนัที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 54/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพนืฐาน (ฉบบัที 3) ลงวนัที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 

บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

 (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงือนไขเกียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย ์

ในเรืองทีมีนยัสาํคญั 

 (ข)  เคยถูกสํานกังานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีออกใหม่เนืองจากมีเหตุ 

ทีมีนยัสาํคญัอนัควรสงสัยเกียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปนี 

   1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมี 

การเอือประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึงซึงจะทาํใหไ้ดเ้ปรียบผูถ้ือหุน้รายอืนหรือไดป้ระโยชน์

มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอืนโดยไม่สมควร 

   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถ้ือหุ้นไดโ้ดยทาํใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง  

ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากทีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยทาํให้บริษทัเสียประโยชน์ทีพึงไดรั้บ 

 (ค)  เคยถูกสํานักงานปฏิเสธคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ีออกใหม่ 

เนืองจากมีเหตุทีทาํให้สงสัยเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนทีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อ 

การตดัสินใจลงทุน หรือทาํใหผู้ล้งทุนสําคญัผิด ซึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออาํพรางหรือสร้างขอ้มูล 

ทีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการดาํเนินการทีมีนยัสาํคญั   

 (ง)  เคยถอนคาํขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยที์ออกใหม่โดยไม่มีการชีแจง 

เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อสาํนกังาน หรือโดยมีการชีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 

อย่างสมเหตุสมผลทีจะหักลา้งขอ้สงสัยในเหตุตาม (ข) หรือ (ค) นนั 

  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยนืคาํขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 

บุคคลดงักล่าวเคยตอ้งคาํพิพากษาถึงทีสุดใหล้งโทษในความผิดเกียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ

เนืองจากการดาํเนินการทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุทีทาํใหเ้กิดความเสียหาย 

ในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  (3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกดาํเนินคดีในความผิดเกียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 

ทีเกียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเนืองจากการดาํเนินงานทีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต  

อนัเป็นเหตุทีทาํให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  (4)  เป็นบุคคลทีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพือใหบุ้คคลทีมีลกัษณะ 

ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลียงมิใหส้าํนกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 

ทีมีลกัษณะดงักล่าวนนั 

  ขอ้ 19   การคาํนวณมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพนืฐานของ

กองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 
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  (1)  กรณีทีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานของโครงการ 

ทีไม่แลว้เสร็จ ใหค้าํนวณจากผลรวมของราคาทีทาํให้ไดม้าซึงทรัพยสิ์นนนั และมูลค่าเงินลงทุน 

ทีกองทรัสตค์าดวา่จะตอ้งใชใ้นการพฒันาให้เป็นโครงการทีแลว้เสร็จ   

  (2)  กรณีทีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานของโครงการ 

ทีแลว้เสร็จ ใหค้าํนวณตามราคาทีทาํให้ไดม้าซึงทรัพยสิ์นนนั 

  (3)  กรณีทีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานอยูแ่ลว้ ใหค้าํนวณ

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานทีลงทุนอยูแ่ลว้นนั ตามราคาทีไดจ้ากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น

ครังล่าสุด ซึงปรับปรุงดว้ยการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน (ถา้มี)  

และการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน (ถา้มี) ทีเกิดขึนภายหลงัการประเมินมูลค่า

ทรัพยสิ์นล่าสุด 

  กรณีทีกองทรัสตม์ีการแบ่งชาํระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน เงินทีกนัไว ้

สาํหรับการชาํระราคาในคราวถดั ๆ ไป อาจนาํมาคาํนวณรวมเป็นมูลค่าการลงทุนตามวรรคหนึง  

(1) (2) หรือ (3) ได ้

  ขอ้ 20   นโยบายการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

ของกองทรัสตต์อ้งจาํกดัเฉพาะการใหเ้ช่า ให้สิทธิ หรือให้ผูอื้นดาํเนินการเท่านนั โดยกองทรัสต์ต้อง 

มิไดป้ระกอบกิจการโครงสร้างพืนฐานเอง  เวน้แต่เป็นการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

ผ่านบริษทัทีออกหุ้นตามขอ้ 5(5) 

  ขอ้ 20/1   การกูย้ืมเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่กระทาํดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ

ดงัต่อไปนี 

  (1)  มีขอ้ตกลงและเงือนไขทาํนองเดียวกบัขอ้กาํหนดของหุน้กูท้ีให้ไถ่ถอนหุ้นกู ้

เมือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 

  (2)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีทีเขา้ลกัษณะทีครบถว้นดงันี 

 (ก)  ใหสิ้ทธิลูกหนีในการชาํระหนีคืนก่อนกาํหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิกองทรัสต ์

ในการเรียกใหลู้กหนีชาํระหนีคืนก่อนกาํหนด (puttable)  

 (ข)  กาํหนดดอกเบียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราทีผนัแปร 

ตามอตัราดอกเบียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบียอืน  

 (ค)  ไม่มีการกาํหนดเงือนไขการจ่ายดอกเบียหรือผลตอบแทนทีอา้งอิงกบั 

ปัจจยัอา้งอิงอืนเพมิเติม 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (3)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ส่วนที 3 

สัญญาก่อตงัทรัสต ์การเปิดเผยขอ้มูล  

และหลกัเกณฑอื์น ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 21   สัญญาก่อตงัทรัสตห์รือร่างสัญญาก่อตงัทรัสต ์แลว้แต่กรณี  ตอ้งเป็นไปตาม

กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือธุรกรรมในตลาดทุน  รวมทงัประกาศ กฎ และคาํสังทีออกตามกฎหมาย

ดงักล่าว และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศนี 

  ขอ้ 22   ขอ้มูลทีเปิดเผยต่อผูล้งทุน ตอ้งไม่มีเหตุทีทาํให้สงสัยวา่ไม่ครบถว้นหรือ 

ไม่เพียงพอตอ่การตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความทีอาจทาํให้ผูล้งทุนสาํคญัผิด 

  ขอ้ 22/1   ในกรณีทีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนครังแรกจากการเสนอขาย

หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุน้กูที้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 

offering) ตอ้งแสดงไดว้า่ผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พนืฐานแก่กองทรัสต ์ยอมผกูพนัทีจะซือหน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่าทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 41/1 

  ขอ้ 23   ในกรณีทีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พือการเพิมทุนของ

กองทรัสตท์ีจดัตงัขึนแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่หน่วยทรัสตที์จะออกและเสนอขายไดผ้า่น

กระบวนการออกหน่วยทรัสตเ์พิมเติมตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสตม์าแลว้โดยชอบ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 2 

หลกัเกณฑก์ารอนุญาตส่วนเพิมสาํหรับ 

กองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไป 

____________________ 

ส่วนที 1 

การตรวจสอบหรือสอบทาน (due diligence)  

และการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 

____________________ 

  ขอ้ 24   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานทีกองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งผา่นการตรวจสอบ

หรือสอบทาน (การทาํ due diligence) ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทีปรึกษาทางการเงิน โดยไดจ้ดัใหม้ี 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทีเกียวขอ้งกับกิจการโครงสร้างพืนฐานและทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

เช่น ขอ้มูลดา้นการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นตน้ และบุคคลดงักล่าวมีความเห็นว่า

การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

  (1)  มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูล้งทุนทวัไป โดยมีศกัยภาพในการสร้าง

ผลตอบแทนตามวตัถุประสงคข์องการจดัตงักองทรัสตน์นั 

  (2)  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาทีครบถว้น ชดัเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และ

เพียงพอต่อการทีกองทรัสตจ์ะใชด้าํเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ 

  ขอ้ 25   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทีกองทรัสตล์งทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี 

  (1)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานตามขอ้ 5(1) (2) (3) หรือ (4)  

 (ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นนิติบคุคลทีมีความเชียวชาญในการประเมิน

มูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพนืฐานประเภทนนั ๆ  

 (ข)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งเตม็รูปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสาร

สิทธิและเป็นไปเพือวตัถุประสงคส์าธารณะ 

 (ค)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นทีจดัทาํล่วงหนา้ก่อนการลงทุนในทรัพยสิ์น

ดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกินหนึงปี 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ง)  ในกรณีทีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานเป็นการทาํธุรกรรม 

กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งผา่นการประเมินมูลค่าโดย 

ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม (ก) อยา่งนอ้ยสองราย 

  (2)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานทีเป็นหุน้ตามขอ้ 5(5)  หากหุน้ดงักล่าว 

มิใช่หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ให้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานทีบริษทัทีออกหุน้ดงักล่าว

ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น ( ) โดยอนุโลม  ทงันี ใหค้าํนึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว และปัจจยัอืนที

อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพนืฐานของบริษทัทีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 

  ( )  กรณีทรัพยสิ์นอืนนอกจาก ( ) และ ( ) ใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตาม

หลกัเกณฑด์งันี 

 (ก)  หลกัเกณฑข์องสมาคมเกียวกบัการกาํหนดราคาทรัพยสิ์น  

 (ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการกาํหนดราคาของทรัพยสิ์นใดให้ใช้

ราคาทีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นทียอมรับหรือมาตรฐานสากล  

  ขอ้ 26   ในกรณีทีกองทรัสตป์ระสงค์จะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน

ในต่างประเทศ ตอ้งแสดงไดว้า่กองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พนืฐานตามกฎหมายของประเทศนนั โดยจดัใหม้ีความเห็นของทีปรึกษาทางกฎหมายทีเชียวชาญใน

กฎหมายของประเทศนันประกอบการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ 

ส่วนที 2 

การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

ประเภทต่าง ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 27   ในกรณีทีกองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน

ของโครงการทีไม่แลว้เสร็จ มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานดงักล่าวรวมกนั

ทงัสินตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์  

  การลงทุนในโครงการทีไม่แลว้เสร็จตามวรรคหนึง ให้หมายความรวมถึงกรณีใด 

กรณีหนึงดงัต่อไปนีดว้ย 

  (1)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพนืฐานของหลายโครงการ โดย 

บางโครงการเป็นโครงการทีไม่แลว้เสร็จ   

  (2)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานของโครงการเดียว ซึงมี

แผนพฒันาโครงการเป็นส่วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยงัพฒันาไม่แลว้เสร็จ 
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  ในการคาํนวณมูลค่าการลงทุนตามวรรคหนึง  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 

ขอ้ 19 วรรคหนึง (1) ดว้ย 

  ขอ้ 28   ในกรณีทีกองทรัสตป์ระสงค์จะลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้

ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตตามขอ้ 5(3) ตอ้งแสดงไดว้่าผูป้ระกอบกิจการ

โครงสร้างพนืฐานทีเป็นคู่สัญญาไดด้าํเนินการดงัต่อไปนี 

  (1)  จดัใหม้ีกลไกเพือให้ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือผูท้ีผูจ้ดัการกองทรัสตม์อบหมาย

สามารถเขา้ตรวจสอบหรือสอบยนัความถูกตอ้งครบถว้นของรายไดที้กองทรัสตมี์สิทธิไดรั้บ 

ตามสัญญา 

  (2)  ตกลงทีจะจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลทีเกียวขอ้งต่อผูจ้ดัการกองทรัสต์เพือใช ้

ในการติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของรายไดที้กองทรัสตม์ีสิทธิไดรั้บตามสัญญา 

  ขอ้ 29   กรณีทีกองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในหุน้ทีออกโดยบริษทัตามขอ้ 5(5)  

ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวดาํเนินการให้เป็นไปในทาํนอง

เดียวกบัหลกัเกณฑที์กาํหนดไวส้าํหรับกองทรัสตท์ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน

นนัโดยตรง  ทงันี กลไกการกาํกบัดูแลดงักล่าวใหร้วมถึงการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (1)  มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วน 

การถือหุน้ในบริษทันนั และมีขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสตท์ีทาํให้การส่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง 

ไดรั้บมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 

 ในกรณีทีบริษทัตามวรรคหนึงจดัตงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ

บริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยหนึงคนตอ้งมีถินทีอยูใ่นประเทศไทย 

  (2)  มีการกาํหนดขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการทีได้รับแต่งตงั

ตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซึงรวมถึง 

 (ก)  การกาํหนดกรอบอาํนาจในการใชดุ้ลพินิจทีชดัเจน และทีมีผลใหก้ารพจิารณา 

ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเรืองสาํคญัตอ้งไดรั้บ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน 

 (ข)  การติดตามดูแลให้บริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัฐานะการเงิน 

และผลการดาํเนินงาน การทาํรายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือบุคคลทีเกียวโยงกนั

กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์นทีมีนยัสาํคญั ให้ครบถว้นถูกตอ้ง 

 (ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบตัิใหเ้ป็นไป 

ตามหนา้ทีและความรับผิดชอบตามทีกฎหมายกาํหนด 
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  (3)  มีกลไกในการกาํกบัดูแลทีมีผลใหก้ารทาํรายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบั 

ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลทีเกียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยสิ์น 

หรือการทาํรายการสาํคญัอืนใดของบริษทัดงักล่าว มีสาระของรายการและตอ้งผ่านระบบในการอนุมติั 

ของกองทรัสตต์ามขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสต ์

  (3/1)  มีกลไกในการกาํกบัดูแลทีมีผลใหก้ารกูย้มืเงินของบริษทัดงักล่าวเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดไวส้ําหรับกองทรัสต ์ เวน้แต่หลกัเกณฑเ์กียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 31(1) 

จะพิจารณาเฉพาะในชนัของกองทรัสตก์็ได ้

  (4)  การจดัใหม้ีมาตรการทีจะทาํใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบการดาํเนินการของ

ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พอืให้เป็นไปตามกลไกทีวางไวต้าม (1) (2) (3) และ (3/1) 

ส่วนที 3 

การหารายได ้การกูย้มื และการก่อภาระผกูพนั  

____________________ 

  ขอ้ 30   การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐาน ตอ้งมี 

ขอ้ตกลงและเงือนไขของสญัญา ซึงรวมถึงอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอืนทีเกียวขอ้ง  

ทีเป็นไปเพอืประโยชน์ทีดีทีสุดของกองทรัสต ์และมีลกัษณะเดียวกบัทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกบั

คู่สัญญาทวัไปในสถานการณ์เดียวกนั  

  ขอ้ 31   การกูย้มืเงินหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  

  (1)  มีขอ้จาํกดัอตัราส่วนหนีสินต่อทุนของกองทรัสตไ์วไ้ม่เกินกว่าสามเท่า 

โดยใหค้าํนวณส่วนของหนีสินและส่วนของทุนของบริษทัยอ่ยของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตามหลกัการ 

จดัทาํงบการเงินรวม รวมในอตัราส่วนหนีสินต่อทุนของกองทรสัตด์ว้ย 

 การพจิารณาอตัราส่วนตามวรรคหนึง ให้พจิารณาในวนัหรือในช่วงเวลาทีจะเกิด

ธุรกรรมดงักล่าว 

  (2)  มีขอ้จาํกดัใหก่้อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ดเ้ฉพาะกรณีทีจาํเป็น 

และเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตด์งันี 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  การก่อภาระผกูพนัซึงเกียวเนืองกบัการทาํขอ้ตกลงหลกัทีกองทรัสต ์

สามารถกระทาํไดต้ามขอ้กาํหนดในประกาศนี เช่น การนาํทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ปเป็นหลกัประกนั 

การชาํระเงินกูย้มื ซึงการกูย้ืมเงินนนัเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นสัญญาก่อตงัทรัสตแ์ละหลกัเกณฑใ์น

ประกาศนี 

 (ข)  การก่อภาระผกูพนัทีเป็นเรืองปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเรืองปกติ 

ในการทาํธุรกรรมประเภทนนั 

ส่วนที 4 

หลกัเกณฑก์รณีอืน ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 32   ในกรณีทีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตที์ออกใหม่เพือเปลียน

ลกัษณะกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พอืผูล้งทุนทวัไป ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติ 

โดยชดัแจง้จากทีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซึ์งอนุมติัให้เปลียนลกัษณะแลว้ โดยมตินนัตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 33   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 

  (1)  จะสามารถนาํหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงัไดรั้บ

อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตที์ออกใหม่ 

  (2)  มีกลไกการบริหารจดัการ (fund governance) ทีสามารถรักษาสิทธิของ 

ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และปฏิบติัต่อผูถ้ือหน่วยทรัสตอ์ยา่งเป็นธรรม  รวมทงัมีมาตรการหรือกลไกการ 

จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนจากการจดัการกองทรัสต ์เพือใหก้ารจดัการ

กองทรัสตด์าํเนินไปในลกัษณะทีเป็นธรรม และไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ 

หมวด 3 

หนา้ทีภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

____________________ 

  ข้อ    ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือผูล้งทุน 

รายใหญ่ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบติัตามขอ้  ขอ้  วรรคหนึง (1) และขอ้   ทงันี ในกรณีที 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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การเสนอขายดงักล่าวเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงัจาํนวนต่อผูล้งทุนสถาบนั ให้ไดรั้บยกเวน้ 

ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้  ด้วย 

ส่วนที 1 

การโฆษณาและการส่งเสริมการขายหน่วยทรัสต ์  

____________________ 

  ข้อ 35   ผูไ้ด้รับอนุญาตทีประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ตอ้งดาํเนินการให้ 

การโฆษณานนั มีความเหมาะสมทงัในดา้นเนือหา สัดส่วนของเนือหา และวิธีการนาํเสนอ เพือทาํให้ 

ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลทีจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยการโฆษณา 

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือทาํใหส้าํคญัผิด 

ในสาระสาํคญั 

  (2)  สาระสําคญัของขอ้มูลทีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลทีได ้

แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนทีไดย้นืต่อสาํนกังานตามภาค 3 ของประกาศนี 

  (3)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

  (4)  ไม่มีลกัษณะชีนาํหรือประกนัผลตอบแทนทีจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยทรัสต ์  

เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากสาํนกังาน หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตทีมีลกัษณะ

ครบถว้นดงันี 

 (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 

 (ข)  มีขอ้มูลความเสียงทีอาจเกิดขนึจากการประมาณการผลตอบแทนในแตล่ะเงือนไข 

 (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบทีผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

โดยไม่สาํคญัผิด 

  (5)  มีคาํเตือนเกียวกบัความเสียงในการลงทุนในหน่วยทรัสตอ์ย่างเหมาะสม และมี 

การแจง้สถานทีสาํหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต์ 

  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 

ทีมาจากแหล่งทีน่าเชือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งทีมาอยา่งชดัเจน  

  (7)  ในกรณีทีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลทีโฆษณาตอ้ง 

มีขอ้มูลของหน่วยทรัสตที์เสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นเนือหาหลกั และขอ้มูล 

การจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบทีมีสาระเป็นส่วนน้อย 

  (8)  การนาํค่าโฆษณามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต ์ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะเมือ 

การโฆษณานนัเป็นไปเพือกองทรัสตห์รือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสต์นนั 
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  (9)  ดูแลใหผู้จ้ดัทาํโฆษณาร่วมกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูจ้ดัให้มีการโฆษณา 

เพือผูไ้ดรั้บอนุญาต ดาํเนินการให้เป็นไปตาม (1) ถึง (8) 

  ในกรณีทีการโฆษณาตามวรรคหนึงเป็นการดาํเนินการในช่วงระยะเวลาก่อนที 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั นอกจากหลกัเกณฑต์ามทีกาํหนดไวใ้น 

วรรคหนึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศทีกาํหนดหลกัเกณฑเ์กียวกบัการเผยแพร่ 

ขอ้มูลเกียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานก่อนวนัที 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนมีผลใชบ้งัคบัดว้ย 

  ขอ้ 36   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหข้อ้ความ คาํเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณา 

สามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการนาํเสนอ และตอ้งให้ 

ความสาํคญัในการแสดงคาํเตือนในเรืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ 

ในโฆษณานนั ๆ ดว้ย 

  ขอ้ 37   ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจจดัให้มีการส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพือใหผู้ล้งทุน 

ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยไม่คาํนึงถึงขอ้มูลทีเป็นพืนฐานซึงจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 

  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพือสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 

ประโยชน์อนืใด 

  (3)  มีการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีผูล้งทุนจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 

ประโยชน์อนืใด ทีมีความชดัเจน ง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ ไม่ทาํใหส้าํคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 

  (4)  มีการแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทวัไปในระยะเวลาทีเหมาะสมเกียวกบั 

การส่งเสริมการขาย 

  (5)  ไม่คิดค่าใชจ่้ายเกียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต ์

ส่วนที  

การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ 

____________________ 

  ขอ้ 38   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่ 

วนัทีสาํนกังานแจง้ผลการอนุญาต  หากพน้ระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ใหก้ารอนุญาตเป็นอนัสินสุดลง 
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  ในระหวา่งระยะเวลาตามวรรคหนึง หากผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถดาํรง

เงินกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 หรือขอ้ 13 แลว้แต่กรณี ห้ามผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์

จนกวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือทรัสตีจะสามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

  ขอ้ 39   ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ 

ทีกาํหนดไวส้าํหรับการจาํหน่ายหุน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจาํหน่าย 

หลกัทรัพยท์ีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ของบริษทัทีออกตราสารทุน  

โดยอนุโลม  เวน้แต่ขอ้กาํหนดในส่วนนีจะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน 

  เพือประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในวรรคหนึง สาํนกังานอาจ 

กาํหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของกองทรัสตไ์ด ้ 

  ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการซือขาย

หรือลงทุนในหน่วยทรัสตด์าํเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภททีสามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าว

เกียวกบัหน่วยทรัสตไ์ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวอยูแ่ลว้ 

โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดไวส้าํหรับการใหบ้ริการดงักล่าวตามประเภท

ของบริษทัหลกัทรัพยด์้วย โดยอนุโลม แตไ่ม่รวมถึงขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพย ์

  บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูไ้ดรั้บอนุญาต แลว้แต่กรณี ทีทาํการชกัชวนหรือให้คาํแนะนาํ

เกียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสตต์ามวรรคหนึง ตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน  

ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานให้แก่กองทรัสต ์

  ขอ้ 41   การจดัช่องทางให้ผูล้งทุนแสดงเจตนาจองซือหน่วยทรัสตไ์ม่วา่ดว้ยรูปแบบ

หรือวิธีการใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งดาํเนินการใหช่้องทางนนัแสดงขอ้ความว่าผูล้งทุนสามารถศึกษา

รายละเอียดการจองซือ การจดัสรรหน่วยทรัสต ์การยกเลิกการจองซือ การยกเลิกการเสนอขาย

หน่วยทรัสต ์และการคืนเงินค่าจองซือ ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีชวน 

  ขอ้ 41/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รังแรก  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขาย

หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืมเงินผา่นการเสนอขายหุน้กูที้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 

offering) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 22/2563  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทนุใน 

โครงสร้างพนืฐาน (ฉบบัที 7) ลงวนัที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ( )  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า  

หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ 

ผูล้งทุนรายอืน 

  ( )  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ีจาํหน่ายให้แก่บุคคลตาม ( ) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 

หนึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหน่วยทรัสตท์งัหมดทีบุคคลดงักล่าวประสงค ์

จะซือ แลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกวา่ 

  ( )  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งก่อตงักองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทงัหมดทีไดจ้ากการจาํหน่าย

หน่วยทรัสตต์าม ( ) ให้แก่ทรัสตีเพือก่อตงักองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้  ก่อนการเสนอขาย

หน่วยทรัสตส่์วนทีเหลือและหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุนรายอืน 

  ขอ้ 42   เมือสินสุดการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รังแรก  หากปรากฏกรณีอย่างใดอยา่ง

หนึงดงัต่อไปนี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์งัจาํนวนและคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ  

  (1)  มีผูจ้องซือไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ 

ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยเ์กียวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ีจองซือเมือรวมกบัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบุคคลอืน (ถา้มี)  

มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานหรือไม่ถึงจาํนวนตามทีระบุไว ้

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชีชวน 

  (3)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูล้งทุนต่างดา้ว 

ไม่เป็นไปตามอตัราทีกาํหนดในส่วนนี และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

  (4)  ไม่สามารถโอนเงินทีไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตี เพอืก่อตงั

กองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ในกรณีทีมีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหนึง ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขาย

หน่วยทรัสตเ์ป็นอนัสินสุดลง 

  ขอ้ 43   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พือการเพมิทุน  หากปรากฏกรณีใดกรณีหนึง

ดงัต่อไปนี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซือ 

  (1)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ีจองซือเมือรวมกบัเงินทีกองทรัสตก์นัไวเ้พือลงทุนใน

ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานและมูลค่าเงินกูย้มืจากบุคคลอืน (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทนุ

ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานทีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชีชวน โดยให้

ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์งัจาํนวน 
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  (2)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูล้งทุน 

ต่างดา้ว และทาํให้การถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมือรวมกบัจาํนวนหน่วย 

ทีถืออยูเ่ดิม (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในส่วนนี โดยใหย้กเลิกการเสนอขาย

เฉพาะส่วนทีเกินกว่าอตัราหรือหลกัเกณฑที์กาํหนด 

  ในกรณีทีมีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหนึง (1) ใหถื้อวา่การอนุญาตให้ 

เสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นอนัสินสุดลง 

  ขอ้ 44   เมือปรากฏกรณีทีเป็นเหตุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 

ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตแจง้ให้สํานกังานทราบภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีปรากฏเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 45   ผูไ้ด้รับอนุญาตจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปนี โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 46 ดว้ย 

  ( )  ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรัสต ์ 

  ( )  ร้อยละหา้สิบของจาํนวนหน่วยทรัสตท์ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของหน่วยทรัสต ์

แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์

  ในกรณีทีกองทรัสตม์ีผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการ

โครงสร้างพืนฐานใหแ้ก่กองทรัสตห์ลายราย และผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงค์จะจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่

บุคคลดงักล่าว ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลเหล่านนัรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 

ห้าสิบของจาํนวนหน่วยทรัสตที์จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดของกองทรัสต ์

  ขอ้ 46   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 45 ในกรณีทีผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรร

หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม  

บริษทัใหญ่ หรือบริษทัย่อยของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ผูไ้ดรั้บอนุญาต

ตอ้งแบ่งแยกหน่วยทรัสตท์ีจะจดัสรรให้แก่บุคคลดงักล่าวออกจากหน่วยทรัสตท์ีจะจดัสรรใหแ้ก่

ประชาชนทวัไปไวอ้ยา่งชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึงจาํนวนทีจะจดัสรรไวใ้น 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือชีชวน 

  ขอ้ 47   ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานใน

ประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งกับทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานนัน

กาํหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุน 

ต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนนัดว้ย   

  ในกรณีทีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานตามวรรคหนึง

ของหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดทเีกียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพนืฐานนนั 
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มีการกาํหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสต์

ตามสัดส่วนทีกาํหนดไวต้าํสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้กาํหนดนนั 

  ขอ้ 48   ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่ผูไ้ด้รับอนุญาตว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล 

เดียวกนัใด ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศนี ให้ผูไ้ดรั้บ

อนุญาตดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (1)  แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จาํกดัสิทธิเกียวกบัการออกเสียง

ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์ซึงจดัทาํขึนตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกียวกบั 

รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตงัทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน 

  (2)  รายงานตอ่สาํนกังานภายในหา้วนัทาํการนบัแต่วนัทีผูไ้ดรั้บอนุญาตรู้หรือควรรู้ 

ถึงเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 49   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดาํเนินการทีจาํเป็นเพอืให้มนัใจไดว้า่การถือหน่วยทรัสต ์

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้นประกาศนี   

ทงันี การดาํเนินการทีจาํเป็นใหห้มายความรวมถึงการจดัให้มีระบบงานทีสามารถควบคุมการถือ

หน่วยทรัสต์ หรือการแต่งตงันายทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์ทีมีระบบงานดงักล่าว 

ส่วนที 3 

การก่อตงักองทรัสต ์และหนา้ทีต่าง ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 50   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัให้มีสัญญาก่อตงัทรัสตก่์อนหรือในวนัทีมีการโอน

ทรัพยสิ์นทีจะใหเ้ป็นกองทรัสตแ์ก่ทรัสตี โดยสัญญาดงักล่าวตอ้งมีสาระไม่ต่างจากร่างทีผา่น 

การพิจารณาของสาํนกังานแลว้  

  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัส่งสาํเนาสัญญาก่อตงัทรัสตที์ลงนามแลว้ตอ่สาํนกังานภายใน 

ห้าวนัทาํการนบัแต่วนัทีเขา้ทาํสัญญานนั 

  ขอ้    ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การโอนเงินทีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ให้แก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ( )  ในกรณีทีเป็นการระดมทุนครังแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีมิใช่กรณี 

ตาม ( ) ให้โอนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพอืก่อตงักองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัทาํการนบัแต่

วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ( )  ในกรณีทีเป็นการระดมทุนครังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงิน 

ผา่นการเสนอขายหุน้กูท้ีออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) 

 (ก)  ให้โอนเงินทีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน  

ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่กองทรัสต ์ซึงมีมูลค่าไมน่้อยกว่าทีกาํหนด

ในขอ้ 41/ ( ) ใหแ้ก่ทรัสตีเพือก่อตงักองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนทีเหลือ

และหุน้กูท้ีออกใหม่แก่ผูล้งทุน 

 (ข)  ให้โอนเงินทีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนทีเหลือใหแ้ก่ทรัสตี

ภายในสิบห้าวนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นส่วนดงักล่าว 

  ( )  ในกรณีอืนนอกจาก ( ) และ ( ) ใหโ้อนเงินดงักล่าวให้แก่ทรัสตีเพือเป็น

ทรัพยสิ์นของกองทรัสตภ์ายในสิบห้าวนัทาํการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

  ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตยืนเอกสารหลกัฐานทีแสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหนึง 

ต่อสาํนกังานพร้อมกบัการยืนรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรสัตต์ามวรรคหนึง ( ) หรือ ( ) (ก)  

หรือ (ข) หรือ ( ) แลว้แต่กรณี 

  ขอ้ 52   ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รังแรก ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตเขา้ทาํหนา้ที 

เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พือปฏิบติัหนา้ทีตามขอบเขตทีกาํหนดไวใ้นประกาศนีและในสัญญาก่อตงัทรัสต ์ 

  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแลให้สัญญาก่อตงัทรัสตมี์ขอ้กาํหนดทีแสดงสาระสาํคญัว่า  

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี

กาํหนดไวส้าํหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศนี โดยอนุโลม 

  ขอ้ 53   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตดาํเนินการเพือให้หน่วยทรัสตส์ามารถเขา้เป็นหลกัทรัพย ์

จดทะเบียนไดภ้ายในสีสิบห้าวนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 54   ในกรณีทีมีการแกไ้ขเพิมเติมสญัญาก่อตงัทรัสต ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแล 

ใหก้ารแกไ้ขเพมิเติมดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญาก่อตงัทรัสต ์และไม่ขดัหรือแยง้ 

กบัขอ้กาํหนดของประกาศนี  

  ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตส่งสาํเนาสัญญาก่อตงัทรัสต์ซึงไดแ้ก้ไขเพิมเติมให้สาํนักงาน

ภายในห้าวนัทาํการนับแต่วนัทีลงนามหรือวนัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม ตามแต่กรณี 
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  ขอ้ 55   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัทีใหไ้วใ้นคาํขออนุญาต แบบแสดง 

รายการขอ้มูลและหนงัสือชีชวน ตลอดจนขอ้กาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสต ์  

  ขอ้ 56   ภายในระยะเวลาหนึงปีนบัจากวนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย

หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือชีชวนมีผลใชบ้งัคบั  หากทีปรึกษาทางการเงินทีร่วมจดัทาํคาํขออนุญาต

ประสงคจ์ะไดรั้บหรือตรวจดูขอ้มูลเพือประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ทีของทีปรึกษาทางการเงินตาม

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 

ทีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดาํเนินงาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการให้ 

ขอ้มูลดงักล่าวแก่ทีปรึกษาทางการเงินดว้ย 

ส่วนที 4 

การเปลียนลกัษณะจากกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนรายใหญ่ 

เป็นกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไป 

____________________ 

  ขอ้ 57   กองทรัสตเ์พือผูล้งทุนรายใหญ่ทีประสงคจ์ะเปลียนลกัษณะเป็นกองทรัสต์ 

เพือผูล้งทุนทวัไป ให้ดาํเนินการไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปนี 

  (1)  กรณีทีจะเปลียนลกัษณะดงักล่าวโดยมีการเสนอขายหน่วยทรัสตที์ออกใหม่  

ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑก์ารยนืคาํขออนุญาต และการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ 

สาํหรับกองทรัสตเ์พอืผูล้งทุนทวัไป 

  (2)  กรณีทีจะเปลียนลกัษณะดงักล่าวโดยไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่   

ให้ดาํเนินการไดต้่อเมือไดรั้บอนุญาตจากสํานกังาน  ทงันี การเปลียนลกัษณะดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาต

จากสาํนกังานเมือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี 

 (ก)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากทีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซึ์งอนุมติัให้เปลียนลกัษณะ  

โดยมตินนัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีกาํหนดในสัญญาก่อตงัทรัสตด์ว้ย 

 (ข)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน์นัมีลกัษณะ 

อยูใ่นข่ายทีจะไดรั้บอนุญาตตามหลกัเกณฑก์ารขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่สําหรับ

กองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไป 
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  การเปลียนลกัษณะจากกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรสัตเ์พือผูล้งทุน

ทวัไปทีไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานไม่ว่ากรณีใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัหนา้ทีภายหลงัการอนุญาต

ตามทกีาํหนดไวส้ําหรับกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไปดว้ย 

  ขอ้ 58   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตทีประสงคจ์ะเปลียนลกัษณะของกองทรัสตเ์พือผูล้งทุน 

รายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไปตามขอ้ 57 วรรคหนึง (2) ยนืคาํขออนุญาตเปลียนลกัษณะ 

ต่อสํานกังาน  พร้อมทงัเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขออนุญาตตามวธีิการทีกาํหนดไวบ้นเวบ็ไซต ์

ของสํานกังาน 

  ให้สํานกังานแจง้ผลการพิจารณาคาํขออนุญาตตามวรรคหนึงภายในหนึงร้อยยสิีบวนั

นบัแต่วนัทีสาํนกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือสาํหรับประชาชน 

  ขอ้ 59   การเปลียนลกัษณะกองทรัสตเ์พอืผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พือ 

ผูล้งทุนทวัไปทีไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานไมว่า่กรณีใด ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตดาํเนินการยกเลิกขอ้จาํกดั 

การโอนซึงไดจ้ดัใหม้ีขนึตามขอ้ 11 วรรคหนึง (2) ดว้ย 

ภาค 3 

การยนืแบบแสดงรายการขอ้มูล 

____________________ 

หมวด  

ขอ้กาํหนดทวัไป 

____________________ 

  ขอ้ 60   การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน  

จะกระทาํไดต้่อเมือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนต่อ

สาํนกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ขอ้ 61   ในกรณีทีการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามทีกาํหนดในแบบแสดงรายการ 

ขอ้มูลสินสุดลงแลว้หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนทีเหลือจาก 

การเสนอขายครังก่อน ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์นืแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อสาํนกังาน 

 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 48/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 2) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพมิเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 48/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 2) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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หมวด  

การยนืและค่าธรรมเนียม 

____________________ 

  ขอ้ 62   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์นืแบบแสดงรายการขอ้มูลตามทีกาํหนดไวใ้น

หมวดนี และร่างหนงัสือชีชวนตามแบบทีกาํหนดตามมาตรา 72 ต่อสาํนกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐาน 

โดยให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  (1)  ยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนในรูปเอกสารสิงพิมพจ์าํนวน 

หนึงชุด รวมทงัสาํเนาจาํนวนสองชุด 

  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามทีกาํหนดไว ้

บนเวบ็ไซตข์องสาํนกังาน 

  ขอ้มูลทีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์นืตอ่สาํนกังานทงัในรูปเอกสารสิงพิมพแ์ละขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 

  ในกรณีทีการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามทีกาํหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล 

สินสุดลงแลว้  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนทีเหลือจาก 

การเสนอขายครังก่อน ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์นืแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อสํานกังาน 

  ขอ้ 63   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตช์าํระค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานประกาศกาํหนดตามมาตรา  

  ขอ้ 64   แบบแสดงรายการขอ้มูลทียนืตอ่สาํนกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปนี  

  (1)  ไม่มีขอ้มูลทีเป็นเท็จ หรือทีอาจทาํให้สําคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความทีควรตอ้งแจง้ 

ในสาระสาํคญั 

  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 

ในประเทศอืนดว้ย ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนทีเกียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ทีเปิดเผยในประเทศอืน 

  (3)  มีขอ้มูลตามทีกาํหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิมเติมตามทีกาํหนด 

ในหมวดนี 

  แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหนึงและร่างหนงัสือชีชวนทียนืต่อสํานกังาน 

ตอ้งมีทีปรึกษาทางการเงินทีอยูใ่นบญัชีทีสาํนกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัทาํและรับรอง 

ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

  ขอ้ 65   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์นืแบบแสดงรายการขอ้มูลทีมีรายการครบถว้น

เป็นปัจจุบนัต่อสาํนกังาน ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี 
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  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พือผูล้งทุนทวัไป  

ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืนแบบ 69-IFT ทา้ยประกาศนี 

  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือผูล้งทุนรายใหญ่  

ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตร์ะบุขอ้มูลตามทีกาํหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพมิเติม 

ตามขอ้ 65/1 

  ขอ้ /    แบบแสดงรายการขอ้มูลของกองทรัสตเ์พือผูล้งทนุรายใหญ่ทียนืต่อ

สาํนกังานตามขอ้ ( ) ตอ้งมีขอ้มูลเพมิเติมอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี 

  ( )  ในกรณีทีกองทรัสตจ์ะมีการกูย้ืมเงิน ใหร้ะบุขอ้มูลเกียวกบัการกูย้มืเงิน 

อย่างนอ้ยดงันี 

 (ก)  ในกรณีทีกองทรัสต์จะมีการกนัเงินสาํรองเพือการชาํระหนี ให้ระบุจาํนวน

เงินทีจะกนัสาํรองในแต่ละปีจนกว่าจะชาํระหนีเสร็จสิน ซึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวใ้น 

สัญญาก่อตงัทรัสต ์

 (ข)  ในกรณีทีเป็นการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท้ีออกใหม่ในช่วงเวลา

เดียวกนักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ใหร้ะบุมูลค่าและสดัส่วนของหุน้กูที้จะ 

จดัสรรให้แก่ผูที้จะจาํหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่ 

กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว ซึงตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละห้าสิบของมูลค่าหุน้กู ้

ทีเสนอขายทงัหมดในครังนนั  ทงันี ในกรณีทีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัยอ่ยของผูท้ีจะจาํหน่าย จ่าย 

โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่กองทรัสต ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม 

ทีชดัเจนเกียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว  รวมทงัเปิดเผยจาํนวนและสัดส่วนของหน่วยทรัสตที์จะจดัสรร

ให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูที้จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

  ( )  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พือการเพิมทุน ใหร้ะบุขอ้มูลดงันี 

 (ก)  รายชือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุดสิบรายแรกก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ครังนี โดยในการนบัการถือหน่วยทรัสตด์งักล่าวใหน้บัรวมการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดียวกนัและ

บุคคลทีอยูภ่ายใตผู้ม้ีอาํนาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 

 (ข)  จาํนวนหน่วยทรัสตแ์ละสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มผูถ้ือหน่วยทรัสต์

ตาม ( ) (ก) 

 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 30/2560  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 4) ลงวนัที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเมอืวนัที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 25/2561  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพอืการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 5) ลงวนัที 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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 (ค)  ในกรณีทีรายชือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตต์าม ( ) (ก) ยงัไม่แสดงถึงบุคคลทีเป็น 

ผูถื้อหน่วยทรัสตที์แทจ้ริง เช่น รายชือผูถื้อหน่วยทรัสตที์แสดงไวเ้ป็น nominee account ใหร้ะบุชือบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลหลกัทีเป็นผูถ้ือหน่วยทรัสตที์แทจ้ริง  เวน้แต่จะมีเหตอุนัสมควรทีทาํให้ไม่อาจทราบ 

ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ีแทจ้ริงได ้

  ( )  ขอ้มูลอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

  ขอ้    งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสตที์เปิดเผยในแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน (ถา้มี) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนทีออกตามมาตรา  โดยอนุโลม 

  ขอ้ 67   ก่อนปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ีไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขาย

หน่วยทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ

หนงัสือชีชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพอืประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 

การลงทุนในหน่วยทรัสตที์เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตท์ีเสนอขาย ผูเ้สนอขาย

หน่วยทรัสต์ตอ้งดาํเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 

หนงัสือชีชวนโดยพลนั  ทงันี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีที 

แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัทาํการถดัจากวนัทีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริง 

ต่อบุคคลใดนัน 

  ขอ้ 68   ในกรณีทีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดเ้สนอขายหน่วยทรัสตใ์นต่างประเทศ  

โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศนัน เมือมี 

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงักล่าวในประเทศไทย ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์ปิดเผยรายละเอียดของ 

ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนไมน่อ้ยกว่ารายละเอียดของขอ้มูลทีไดเ้ปิดเผย 

ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์นัในต่างประเทศ 

หมวด 3 

วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน 

____________________ 

  ขอ้ 69   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน 

มีผลใชบ้งัคบั เมือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปนี 

 
 แกไ้ขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 8/2563  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพอืการลงทุนใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 6) ลงวนัที 27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเมือวนัที 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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  (1)  ในกรณีทีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตที์ออกใหม่ ซึงตอ้งไดรั้บ

อนุญาตตามมาตรา 33 ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตต์อ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย

หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตที์ออกใหม่นนัแลว้ 

  (2)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดช้าํระค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดง

รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีสาํนกังานประกาศกาํหนดตามมาตรา 19 

  (3)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดแ้กไ้ขเพมิเติมขอ้มูลในแบบแสดง

รายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 77 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้  

  (4)  เมือพน้กาํหนดระยะเวลาดงัต่อไปนี นบัแต่วนัทีสาํนกังานไดรั้บแบบแสดง

รายการขอ้มูลทีแกไ้ขเพิมเติมครังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเกียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์

หรือขอ้มูลอืนทีมิใช่ขอ้มูลสาํคญัซึงสาํนกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิมเติมได)้ 

 (ก)  ในกรณีทีเป็นการยนืแบบ 69-IFT  

   1.  สิบสีวนั ในกรณีทวัไป 

   2.  สามวนัทาํการ ในกรณีทีเป็นการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 

ร่างหนงัสือชีชวนภายในกาํหนดเวลาสามเดือนนบัแต่วนัทีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน 

ของการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในครังก่อน 

 (ข)  สามวนัทาํการ ในกรณีทีเป็นการยนืแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 65(2) 

  (5)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล 

ครบถว้นแลว้ 

ภาค 4 

อาํนาจของสํานกังาน 

____________________ 

  ขอ้ 70   ยกเลิก 

  ขอ้ 71   ยกเลิก 

  ขอ้ 72   เพอืประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที 1 ของหมวด 3 ของ 

ภาค 2 สาํนกังานอาจดาํเนินการดงัต่อไปนี 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 48/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พือการลงทนุใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 2) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที ทจ. 48/2558  เรือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พือการลงทนุใน 

โครงสร้างพืนฐาน (ฉบบัที 2) ลงวนัที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้มือวนัที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  กาํหนดใหก้ารโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบางกรณีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกังานก่อนทาํการโฆษณาหรือจดัใหมี้การส่งเสริมการขายนัน เพือตรวจสอบให้การโฆษณา

หรือการส่งเสริมการขายนนัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีกาํหนดในประกาศนี 

  (2)  ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที 1 ของหมวด 3 

ของภาค 2 สาํนกังานอาจสังใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึงหรือหลายอย่างดงันี 

 (ก)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน 

 (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 

 (ค)  ชีแจงเพอืใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มลูทีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 

หรือไมท่าํใหส้าํคญัผิด 

 (ง)  กระทาํการหรือไม่กระทาํการใดภายในระยะเวลาทีกาํหนดเพอืใหผู้ล้งทุน

ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพืนฐานขอ้มูลทีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  

และไม่ทาํให้สาํคญัผิด 

  ขอ้ 73   ในกรณีทีปรากฏต่อสํานกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์

ตามภาค 2 ว่าขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ทีสาํนกังานนาํมาพิจารณาเพืออนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต ์

ทีออกใหม่ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือเปลียนแปลงไป ซึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์นนัปรากฏต่อ

สาํนกังานก่อนการอนุญาต สาํนกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตน์ัน ใหส้าํนกังานมีอาํนาจ

ดงัต่อไปนี 

  (1)  สังใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารชีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติม 

ภายในระยะเวลาทีกาํหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหน่วยทรัสต์หรือให้ผูไ้ด้รับอนุญาตระงบั 

การเสนอขายหน่วยทรัสตไ์วก่้อนจนกว่าจะไดชี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีกาํหนด 

  (2)  สงัเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ในส่วนทียงัมิได ้

เสนอขาย หรือในส่วนทียงัมิไดมี้การโอนเงินทีไดรั้บจากการเสนอขายไปยงักองทรัสตห์รือเพือ 

การก่อตงักองทรัสต ์

  ในการสงัการตามวรรคหนึง ใหส้ํานกังานคาํนึงถึงปัจจยัดงัต่อไปนี ประกอบการพิจารณา 

  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงไป 

  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนทีจองซือหน่วยทรัสตน์นั 

  ขอ้ 74   ในกรณีทีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อสาํนกังานทีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 

กรณีหนึงดงัต่อไปนี สาํนกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ตามคาํขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรัสตท์ีออกใหม่ตามภาค 2 ได ้ 
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  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 

หลกัเกณฑห์รือเงือนไขทีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศนี แตม่ีขอ้เท็จจริงทีทาํใหพ้จิารณาไดว้่า 

ความมุ่งหมายหรือเนือหาสาระทีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ันเขา้ลกัษณะ 

เป็นการหลีกเลียงบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือ

พระราชบญัญติัทรัสตเ์พอืธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือหลกัเกณฑที์ออกตามกฎหมายดงักล่าว 

หรือประกาศนี 

  (2)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 

  (3)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ความน่าเชือถือตอ่ตลาดทุนไทย 

โดยรวม  

  (4)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผูล้งทุนโดยรวม  

หรืออาจทาํให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลทีถูกตอ้ง 

หรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 75   ในกรณีทีเขา้ลกัษณะอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี สํานกังานอาจผ่อนผนั 

ไม่นาํหลกัเกณฑต์ามประกาศนีมาใชพ้ิจารณาคาํขออนุญาต หรือไมน่าํเงือนไขตามประกาศนีมาใช้

บงัคบักบัการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาค 2 ได ้

  (1)  มีขอ้เท็จจริงทีชดัเจนซึงทาํใหพ้จิารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเงือนไขทีจะผอ่นผนั 

ไม่มีนยัสาํคญัสาํหรับการพจิารณาอนุญาตในกรณีนนั และประโยชน์ทีจะไดไ้มคุ่ม้ค่ากบัตน้ทุน 

ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงือนไขดงักล่าว 

  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอืนทีทาํใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑห์รือเงือนไขทีจะผอ่นผนั  ทงันี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอืนทีเพียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบติัให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ ์หรือเงือนไขทีจะผอ่นผนั 

  การผอ่นผนัตามวรรคหนึง ใหค้าํนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจลงทุน และมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นสาํคญั  ทงันี สํานกังานอาจกาํหนด

เงือนไขให้ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 76   ใหส้าํนกังานมีอาํนาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลทีกาํหนด

เพิมเติมตามประกาศนี  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตแ์สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูล

ทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัสาํคญั และมีเหตุอนัควรทีจะไม่แสดงรายละเอียด

ของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้าํเนินการประการอืนเพือทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 
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  ขอ้ 77   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนตาม

ภาค 3  หากสาํนกังานเห็นวา่มีเหตุจาํเป็นและสมควรเพือให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลทีมีนยัสําคญัเพยีงพอต่อ 

การตดัสินใจลงทุน ใหส้าํนกังานมีอาํนาจกาํหนดใหผู้ย้ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลดาํเนินการดงัต่อไปนี

ภายในระยะเวลาทีสาํนกังานกาํหนด 

  (1)  ชีแจงหรือแกไ้ขเพิมเติมขอ้มูล  

  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นทีเป็นอิสระจดัทาํความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง

ครบถว้น หรือความน่าเชือถือของขอ้มูลทีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวน 

  เมือสํานกังานดาํเนินการตามวรรคหนึง ใหส้ํานกังานหยดุนบัระยะเวลาการมีผล 

ใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนไวช้วัคราวตามทีกาํหนดในมาตรา 75  

และหากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ดาํเนินการตามทีสาํนกังานกาํหนดตามวรรคหนึง 

จนล่วงเลยระยะเวลาเกินสมควร ใหถ้ือวา่ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ประสงคจ์ะยนื 

แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนต่อสาํนกังานอีก โดยให้สํานกังานคืนแบบแสดงรายการ

ขอ้มูลและร่างหนงัสือชีชวนนนัต่อผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์่อไป 

  ในการกาํหนดให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์าํเนินการตามวรรคหนึง  

สาํนกังานอาจกาํหนดใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ปิดเผยการสังการ การดาํเนินการ  

ขอ้สังเกตของสาํนกังาน หรือคาํชีแจงของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตผ์า่นทางเวบ็ไซต์ 

ของสํานกังาน ตามแนวทางทีสาํนกังานกาํหนดดว้ยก็ได ้

  ขอ้    สาํนกังานอาจกาํหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของ

ขอ้กาํหนดตามประกาศนี เพือเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัทีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศนี 

และหากผูข้ออนุญาตปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อว่าผูข้ออนุญาตมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด

ในประกาศนีในเรืองทีมีการออกแนวทางนนั 

      ประกาศ  ณ  วนัที 9 เมษายน พ.ศ.  
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