
- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2560 
เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบับที่        ) 
_________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 2 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 34/2554  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
  “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่จัดต้ังขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ
จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” 

ค าว่า “กองทุนรวม” “บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  
“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมาย
เช่นเดียวกับบทนิยามค าดังกล่าวที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 34/2554  เร่ือง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(5)  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน” 

ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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- ร่าง -าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /2560 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบับที่        ) 
____________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ในข้อ 2 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ 
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   

ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (ง) ของ (1) ในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ง)  ในกรณีที่การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเข้าลักษณะเป็น 
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องผ่านการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก)  
อย่างน้อยสองราย” 

ข้อ 3   ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (2) ในข้อ 29 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ข)  การติดตามดูแลให้บริษัทดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลดังนี ้ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
1.  ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารรายงานการเปิดเผยข้อมูลของ
กองทุนรวมหรือทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน  
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2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการท ารายการที่มีนัยส าคัญและที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือ
ที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

ข้อ 4   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(3)  มกีลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการที่มีนัยส าคัญอ่ืนใดของบริษัทดังกล่าว เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและ 
ทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน และตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์” 

ข้อ 5   ให้ยกเลิกแบบ 69-IFT ท้ายประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ.   เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน (ฉบับที่   ) ลงวันที่   และให้ใช้แบบ 69-IFT ท้ายประกาศนี้แทน 

ข้อ 6   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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 แบบ 69-IFT  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

บริษัท     (ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์)   

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ  

        ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน    
      ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี)   

- ให้ระบุลักษณะที่ส าคัญของกองทรัสต ์เชน่  อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) จ านวนเงินที่จะระดมทุน   
จ านวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย ประเภทหน่วยทรัสต์  

- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมเงินในคร้ังนี้ของกองทรัสต ์ หากเป็นการน าไปลงทุน 
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ระบุทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน     

- รายละเอียดที่ส าคัญอ่ืน ๆ  ได้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ (ผู้จัดการกองทรัสต)์ ทรัสตี  
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการรับประกันการจัดจ าหน่าย ผู้ประกันการจัดจ าหน่าย  
เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจ านวนหลักทรัพย์ที่ขายได้น้อยกว่าจ านวนหน่วยทรัสต์ 
ขั้นต่ าที่ผู้จัดการกองทรัสตก์ าหนด เหตุในการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการจองซื้อ
หน่วยทรัสต ์เป็นต้น 

- วันทีย่ื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ    

- ให้มีค าเตือนผู้ลงทุนว่า  
 “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
กองทรัสต ์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  การมีผล 
ใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  หรือส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะน าให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย 
หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ต่อย่างใด  ทั้งนี้   
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้
เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์  
   หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือ
ขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระส าคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก
บริษัทผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีผลใช้บังคับ” 
 ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศให้ระบุ 
ค าเตือนเพิ่มเติมดังนี้ “ผู้ลงทุนอาจมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครอง 
ที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานต้ังอยู่ ผู้ลงทุนจึงต้อง
ศึกษาและติดตามกฎหมายและกฎเกณฑ์นั้น ๆ ด้วย” 



 

เอกสาร
แนบ 20 

สารบัญ  
 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 
1. ปัจจัยความเสี่ยง  
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์   
3. ราคาประเมินและราคาที่จะเข้าลงทุน 
4. ข้อพิพาทหรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน     
5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
6. การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน    
8. โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต ์  
9. ผู้จัดการกองทรัสต์  
10. ทรัสตี   
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต์ 
12. นโยบายการกู้ยืมเงิน  
13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากัด 
14. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์    
15. นโยบายการลงทุนในอนาคต 
16. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง    
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย  
2. การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง  
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายในคร้ังนี้    
 

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล   
 

เอกสารแนบ 1   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
เอกสารแนบ 2   สรุปรายงานการประเมินค่า  
เอกสารแนบ 3   อ่ืน ๆ  เช่น งบการเงินของคู่สัญญา (ถ้ามี) 
เอกสารแนบ 4  งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินส าหรับไตรมาสล่าสุดก่อนวันยื่น 
  แบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี)   
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ส่วนที่ 1 
สรุปข้อมูลส าคัญของกองทรัสต์ (fact sheet)  

 
 
 
 

 
 

 (ระบุชื่อกองทรัสต์)   
(ระบุชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ และทรัสตี)   

 

1. สาระส าคัญของกองทรัสต์ 
- ให้ระบุข้อมูลที่ส าคัญของกองทรัสต์ เช่น ชื่อกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ทรัสตี ที่ปรึกษา                  

ทางการเงิน (ถ้ามี)   
- ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นคร้ังนี้  เช่น  จ านวนหน่วยที่เสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคา

เสนอขาย ลักษณะการเสนอขาย ผู้จัดการการรับประกันการจัดหน่าย ผู้จัดจ าหน่าย  
- เงื่อนไขการจัดจ าหน่าย เป็นแบบรับประกันการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจ านวน (Firm Underwriting) 

หรือไม่รับประกันการจ าหน่าย (Best Effort) 
- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในคร้ังนี้ว่า จะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เช่น น าไปลงทุน 

ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน น าไปช าระเงินกู้ยืมเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/
พัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นต้น ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย   
ให้ระบุข้อมูล เช่น ผู้ให้กู้  วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย และหลักประกันการกู้ยืมเงิน  
(ถ้ามีการให้หลักประกัน)    

- ข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ  
ลักษณะการลงทุน (กรรมสิทธิ์ สิทธิการเช่า สิทธิสัมปทาน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ 
ในอนาคต หรือ หุ้นสามัญ เป็นต้น)  

- ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนว่า เป็นโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ หรือโครงการที่ไม่แล้วเสร็จเท่าใด 

- ราคาที่ลงทุนเปรียบเทียบราคาประเมิน  
- ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ เช่น มีโครงสร้างรายได้อย่างไร  รวมทั้งเงื่อนไขส าคัญของสัญญา

จัดหาผลประโยชน์ หรือสัญญาจ้างบริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  (ถ้ามี) ข้อมูล 
ทางการเงินและผลการด าเนินงานของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ผ่านมา เช่น รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว                           

สรุปข้อมูลส าคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน  
ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของกองทรัสต์  ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการ
กองทรัสต์ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนท่ีบริษัทย่ืนต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
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- ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ไม่เกิน 1 รอบปีบัญชี (ถ้ามี)  ทั้งนี้ ในกรณีดังนี้
 ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดท าประมาณการส าหรับรอบปีบัญชีถัดไปด้วยก็ได้ 

(1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรกส าหรับรอบปีบัญชีแรก 
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน    

(2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วงรอบปีบัญชี 
ซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 

 

2. ความเสี่ยงส าคัญของการลงทุนในหน่วยทรัสต์   
   ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือ ไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ                      
ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)  แนวโน้มหรือ                      
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว และหากมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน                     
ในต่างประเทศ ให้ระบุและอธิบายความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  รวมทั้งข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                  
จากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศด้วย  นอกจากนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์               
มีมาตรการรองรับไว้เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์                  
อาจอธิบายเพิ่มเติมด้วยได้   
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ส่วนท่ี 2   
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 

  บริษัท (ผู้จัดการกองทรัสต์).................................…………………………………………… 
โดยมีที่ตั้งส านักงานใหญ่อยู่ที่ ……………………………………………………………………………….. 
เลขทะเบียนบริษัท ....................................  Home page (ถ้ามี) ..........................................................  
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร ……………………………………………………… 
ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ.......(ชื่อกองทรัสต์)....................................................................... 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ..............................(ให้อธิบายว่า เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ 
กองทรัสตจ์ะน าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด  เช่น น าไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  น าไป
ช าระเงินกู้ยืมเดิม (refinance) น าไปปรับปรุงสภาพ/พัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   
เป็นต้น รวมทั้งให้ประมาณการว่า เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในคร้ังนี้ และเงินจากการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี)  
เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วจะเหลือเงินที่จะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นจ านวนเท่าใด
......................................................) 
1. ปัจจัยความเสี่ยง  
   ให้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า  อาจท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการลงทุน
ของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจท าให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุน หรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในอัตราที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ให้อธิบายถึงลักษณะความเสี่ยง เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของ 
ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  (ถ้าประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย)  แนวโน้มหรือ 
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ หากผู้จัดการกองทรัสต์มีมาตรการรองรับไว้ 
เป็นการเฉพาะและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญแล้ว ให้ผู้จัดการกองทรัสต์อธิบายเพิ่มเติม  
รวมทั้งความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น    

 -   ความเสี่ยงจากการที่กองทรัสต์ไม่กระจายการลงทุน ท าให้รายได้ของกองทรัสต์ต้อง 
พึ่งพิงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใดทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหนึ่ง     

 -   ความเสี่ยงจากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่กองทรัสต์ลงทุน  
 -   ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญาที่มีต่อกองทรัสต์  และ
การต่อสัญญา  
 -   ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงความสามารถของผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ในการบริหารจัดการ หรือหารายได้จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
 -   ความเสี่ยงเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศที่ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตั้งอยู่ รวมทั้งความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 -   ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ผู้เสนอขายเห็นว่า จ าเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ เช่น  ความเสี่ยง  
จากการกู้ยืมเงิน  ความเสี่ยงจากการลงทุนบางส่วนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ก่อสร้างหรือ 
ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหลักของกองทรัสต ์   
   ในกรณีเป็นการเสนอขายเพื่อน าเงินไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
     2.1 ข้อมูลทั่วไปของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ชื่อ ท าเลที่ตั้ง ลักษณะ  
ประเภทการถือครอง (เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่า)  ลักษณะการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน  ผลการด าเนินงานในอดีตของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และข้อมูลอื่น ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  นอกจากนี้ ให้แสดงภาพถ่าย
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย      
  2.2 ข้อมูลที่แสดงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนิน
กิจการของรัฐ และการด าเนินการที่ผ่านมาของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวม (ถ้ามี) 
  2.3 ในกรณีที่เป็นการเช่าช่วงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือสิทธิสัมปทานในการ
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ระบุผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่
สัญญาเช่าหลักหรือสัญญาสัมปทานถูกยกเลิก (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกัน 
ความเสี่ยง     
  2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้อนาคต หรือสิทธิ 
ตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรือการบริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ให้ระบุถึงปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของกองทรัสต์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่สามารถหักจากรายได้ก่อนส่ง
ให้แก่กองทรัสต์ (ถ้ามี) รวมทั้งอธิบายกลไกหรือมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง และหากกองทรัสต์มิได้
เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทั้งจ านวน ให้ระบุการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับ
สิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิอ่ืน
ในรายได้ในอนาคตนั้น พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดังกล่าว 
  2.5 ในกรณีที่ลงทุนทางอ้อมผ่านการถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ใหผู้้จัดการกองทรัสตแ์สดงกลไกการก ากับดูแลให้บริษัทที่กองทรัสต์ถือหุ้นดังกล่าวด าเนินการให้เป็นไปใน
ท านองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
นั้นโดยตรง  ทั้งนี้ กลไกการก ากับดูแลดังกล่าวให้รวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อย 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น และมีข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ท าให้ 
การส่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ 

ในกรณีที่บริษัทตามวรรคหนึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
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(2) มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง 

(ก) การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจน และที่มีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเร่ือง
ส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ก่อน   

(ข) การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์ดังกล่าวกับ 
ผู้จัดการกองทรัสต์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
ที่มีนัยส าคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) มีกลไกในการก ากับดูแลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม  
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการท ารายการส าคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว 
มีสาระของรายการและต้องผ่านระบบในการอนุมัติของกองทรัสต์ตามข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

(4) การจัดให้มีมาตรการที่จะท าให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบการด าเนินการของ 
ผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อให้เป็นไปตามกลไกที่วางไว้ตาม (1) (2) และ (3) 
   2.6  ในกรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ตั้งในต่างประเทศ   
ให้เปิดเผยความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายด้วยว่า กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว  
   2.7 ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ ให้ระบุแผนการด าเนินงานในแต่ละขั้น โดยเร่ิมตั้งแต่การด าเนินการก่อสร้าง
จนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และการบริหารและจัดหาประโยชน์จากโครงการ 

 2.8 ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินด้วย ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน สรุปสาระส าคัญ 
ของสัญญากู้ยืม  และรายละเอียดการวางหลักประกันการกู้ยืมเงิน (ถ้ามีการให้หลักประกัน)  รวมทั้ง 
อธิบายว่า การกู้ยืมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนอย่างไร นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการกู้ยืมเงินจากบุคคล                   
ที่เกี่ยวโยงกัน ให้อธิบายความสัมพันธ์  รวมทั้งเหตุผลความจ าเป็นของการกู้ยืมจากบุคคลดังกล่าว และ               
เงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นทางค้าปกติหรือไม่ อย่างไร    
   2.9 ในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยี 
ขั้นสูงที่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ให้ระบุความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่ใช้กับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (technological feasibility)  รายละเอียด ข้อดีและข้อเสีย 
ของเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนตัวอย่างของโครงการอ่ืนที่ใช้เทคโนโลยีนั้น (ถ้ามี) 

2.10 หากเป็นธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตี 
ให้เปิดเผยความสัมพันธ์ของธุรกรรมดังกล่าว และอธิบายความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสตแ์ล้วหรือไม่ อย่างไร 
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3.   ราคาประเมินและราคาที่จะเข้าลงทุน 
     3.1 สรุปสาระส าคัญของรายงานการประเมิน เช่น ราคาประเมิน วิธีที่ใช้ในการประเมิน   
สรุปสมมติฐานส าคัญ   
  3.2 ราคาที่จะลงทุน และสรุปสาระส าคัญของสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน และ 
ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แสดงความเห็นถึงความเหมาะสมของการลงทุนในราคาดังกล่าว    

   3.3 หากเป็นการซื้อทรัพย์สินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จดัการกองทรัสต์ ให้ระบุ 
ความสัมพันธ์ และใหผู้้จัดการกองทรัสต์อธิบายความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวว่า
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์หรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของกรรมการอิสระ 
ของผู้จัดการกองทรัสต ์และที่ปรึกษาทางการเงินประกอบด้วย 
 
4. ข้อพิพาทหรือข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน   
                 ให้เปิดเผยว่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในบังคับแห่งทรัพยสิทธิ เช่น  
ติดภาระจ ายอม หรือมีข้อพิพาทใด ๆ ที่จะกระทบต่อทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนหรือไม่  หากมี ให้ระบุ                   
ถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบ 
และให้ข้อมูลสนับสนุนที่จะแสดงได้ว่า การอยู่ภายใต้แห่งทรัพยสิทธิหรือการมีข้อพิพาทนั้น ไม่กระทบต่อ 
การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ และเงื่อนไขการได้มา 
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม  
 

5. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
        5.1 ให้อธิบายลักษณะการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  
โครงสร้างรายได้ มีผู้ใช้บริการหลายราย หรือมีการกระจุกตัวของผู้ใช้บริการหรือไม่ อย่างไร  อายุเฉลี่ยของ
สัญญาให้บริการ เป็นต้น 
     5.2 หากเป็นการใหเ้ช่าหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่ง หรือมีการกระจุกตัว 
ของผู้ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญ ให้สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาจัดหาผลประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญา การวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการหรือ
คู่สัญญา เช่น การวิเคราะห์ฐานะการเงิน เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนตัวผู้ใช้บริการหรือคู่สัญญา 
      5.3 หากผู้ใช้บริการหลักเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้ระบุความสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่แสดงได้ว่า การก าหนดค่าเช่าและเงื่อนไขเป็นทางการค้าปกติ 
(arm’s length transaction)    
   5.4  ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  ทีมบริหาร 
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจนั้น ๆ  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เงื่อนไขและผลตอบแทนที่จะได้รับจาก
กองทรัสต ์ความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร   
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          ให้ระบุรายละเอียดว่า  ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนภายใต้การจัดการที่อาจแข่งขันในทางธุรกิจกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทรัสต์ หรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งให้อธิบายกลไกหรือมาตรการที่ผู้จัดการกองทรัสต์ใช้ในการก ากับดูแล
ผู้บริหารทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และกองทรัสต์   

5.5 ในกรณีที่กองทรัสต์ต้องพึ่งพิงผู้เช่ารายใดรายหนึ่ง หรือท าสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคต
ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือการบริหาร
จัดการทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงข้อมูลของผู้เช่าหรือคู่สัญญา 
เช่น  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  ความเห็นของผู้จัดการกองทรัสตเ์กี่ยวกับความสามารถของคู่สัญญา 
ในการปฏิบัติตามสัญญา  รวมทั้งให้ระบุมาตรการด าเนินการหากคู่สัญญารายปัจจุบันไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามสัญญาได้ ความสัมพันธ์เชิงการถือหุ้นหรือมีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับผู้จัดการกองทรัสต์ หรือไม่ 
อย่างไร   

 5.6 การจัดท าประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์ในแบบแสดงรายการข้อมูลนี้ 
ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยในกรณีที่ประสงค์จะจัดท าและเปิดเผย ต้องเป็น
ประมาณการผลตอบแทนของรอบปีบัญชีปัจจุบัน  ทั้งนี้ จะจัดท าและเปิดเผยประมาณการส าหรับรอบปีบัญชี
ถัดไปด้วยก็ได้ ในกรณีดังนี้ 

       (1) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรกส าหรับรอบปีบัญชีแรก 
ซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน 

       (2) กรณีเป็นการประมาณการเพื่อเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระหว่างช่วง 
รอบปีบัญชีซึ่งมีระยะเวลาที่เหลืออยู่ของรอบปีบัญชีนั้นน้อยกว่า 12 เดือน 

 ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ต้องจัดท าและประมาณการ 
ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องแสดงสมมติฐานที่ส าคัญที่ใช้อ้างอิงไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้ง 
ให้แสดงความเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่อาจท าให้
ผลตอบแทนหรือผลการด าเนินการของกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้  ทั้งนี้ ในการน าเสนอ
ประมาณการผลตอบแทน ให้แสดงข้อมูลในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1) น าเสนอในรูปอัตราผลตอบแทน ซึ่งจัดท าขึ้นจากประมาณการงบการเงิน 
ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงานให้ความเห็นชอบว่า สอดคล้อง 
กับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทรัสต์ต้องปฏิบัติ โดยในการน าเสนอ ให้มีข้อความ
ประกอบว่า “อัตราผลตอบแทนดังกล่าว ค านวณจากราคาเสนอขาย ณ ราคาที่..............บาท ซึ่งเป็นเพียง                   
การแสดงการประมาณการส าหรับรอบระยะเวลา..........................สิ้นสุด ณ วันที่.................................. 
และไม่อาจรับรองผลได้” 
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 (2) ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) 
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ส านักงาน                                    
ให้ความเห็นชอบ หรือบุคคลอ่ืนใดตามที่ส านักงานให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งสมมติฐานที่ใช้อ้างอิง                       
อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 (3) ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ใช้สมมติฐานหลัก 
ที่แตกต่างจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนัยส าคัญ ให้อธิบายเหตุผลและระบุข้อมูลที่สนับสนุน
สมมติฐานดังกล่าว 

 (4) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการเช่าใน 
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้แสดงถึงประมาณการอัตราผลตอบแทนแยกออกจากประมาณการ 
อัตราเงินคืนทุน (ถ้ามี) 
 ทั้งนี้ หากประมาณการผลตอบแทนที่จัดท าขึ้นมีเหตุอันควรทราบอยู่แล้วว่า  
สมมติฐานที่ใช้อ้างอิงนั้นไม่สมเหตุสมผล แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวอาจเข้าข่ายแสดงรายการข้อมูล 
ที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลที่ควรจะต้องแจ้งในสาระส าคัญ ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์และที่ปรึกษาทางการเงิน 
อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 อนึ่ง หากผู้จัดการกองทรัสต์ประสงค์จะเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
แนวโน้มหรือประมาณการผลตอบแทนในเชิงตัวเลขต่อผู้ลงทุน ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดท าและแสดง
ประมาณการดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย ไม่เช่นนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน 
มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 หมายเหต ุ ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์มีการจดัท าและเปิดเผยประมาณการผลตอบแทน 
ในแบบแสดงรายการข้อมูล ผู้จัดการกองทรัสต์จะมีหน้าที่ในการเปิดเผยค าอธิบายในแบบ 56-IFT ในปีถัดไป
ว่าผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากการประมาณการผลตอบแทนที่ท าไว้อย่างไร       
 
6. การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  

รายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามที่ประกาศก าหนด 
(1) ให้เปิดเผยธุรกรรมในปัจจุบันและปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)   

(1.1) รายการระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (กรณีเพิ่มทุน) และความเห็นของ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และกรรมการอิสระของผู้จัดการกองทรัสต์เกี่ยวกับรายการดังกล่าว และ 

 (1.2) รายการที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันมีธุรกรรมบนอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน  
โดยให้ระบุชื่อกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะความสัมพนัธ์ และเปิดเผยข้อมูลธุรกรรม เช่น ลักษณะ 
ปริมาณ เงื่อนไขของธุรกรรม มูลค่าของธุรกรรม หรือค่าเช่า พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรืออัตราค่าเช่าที่
ประเมินโดยผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน   

(2) ให้อธิบายนโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตและแนวทางป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 
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7. ภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน    
   ให้อธิบายภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุน
และแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อรายได้ที่กองทรัสต์จะได้รับ    
 
8.  โครงสร้างและการด าเนินงานของกองทรัสต ์  
   8.1 ให้อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างที่ส าคัญของกองทรัสต ์ โดยอธิบายขั้นตอน และ 
กระบวนการตั้งแต่การยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน  การขายหน่วยทรัสต ์การตั้งกองทรัสต ์การโอน 
ทรัพย์สินเข้ากองทรัสต ์สัญญาก่อตั้งทรัสต์ (อธิบายตามล าดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมี 
แผนภาพประกอบค าอธิบายด้วย เพื่อให้ง่าย ต่อความเข้าใจของผู้ลงทุน)   
   8.2 ให้สรุปสาระส าคัญของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงแนวทางการ
ด าเนินงานของกองทรัสต์ เช่น การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต ์การขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์ รวมทั้งเร่ืองที่ 
จะต้องใช้มติพิเศษสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหน่วยทรัสต ์การค านวณและเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
การรายงานต่าง ๆ  การแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลัก   
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  เงื่อนไขในการเลิกกองทรัสต์   
         8.3 ให้ระบุว่า การบริหารจัดการกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
และช่องทางที่ผู้ลงทุนจะสามารถขอดูส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้      

-  8.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ 
 
9. ผู้จัดการกองทรัสต์    

 ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้    
(1) ข้อมูลทั่วไป  
(2) ผู้ถือหุ้น ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งจ านวนหุ้นที่ถือและสัดส่วน 

การถือหุ้นล่าสุด  ทั้งนี้ ให้นับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอ านาจควบคุม
เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  

      (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก  
      (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการ 

หรือการด าเนินงานของผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยส าคัญ เช่น มีการส่งบุคลากรเข้าเป็นกรรมการที่มีอ านาจ
จัดการ  

                   ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ปรากฏข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น 
 ที่แท้จริง เช่น รายชื่อผู้ถือหุ้นที่แสดงไว้เป็น holding company หรือ nominee account  ให้ระบุชื่อบุคคล 
 หรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง รวมทั้งธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าวด้วย เว้นแต่จะมีเหตุ 
 อันสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบผู้ถือหุ้นที่แท้จริงได้   

(3) โครงสร้างการจัดการ   
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 ให้อธิบายโครงสร้างการบริหารจัดการของผู้จัดการกองทรัสต์  รายชื่อกรรมการและ
ผู้บริหาร วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน  ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด  หากกรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ 
ให้ระบุให้ชัดเจน  รวมทั้งให้ระบุหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติ และ
กระบวนการสรรหา 

นอกจากนี้ ให้ระบุข้อมูลของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ในเร่ืององค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการ รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ 
ผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้ระบุประสบการณ์การท างาน และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์ลงทุน  

(4) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทรัสต์   
(5) การบริหารจัดการ  ให้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์  รวมทั้งความพร้อมของบุคลากรใน 
หน่วยงานดังกล่าว เช่น จ านวนบุคลากร ประสบการณ์ของบุคลากร เป็นต้น 

(6) กระบวนการและปัจจัยที่ใช้พิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการบริหารจัดการกองทรัสต์    
(7) ระบบในการติดตามดูแลผลประโยชน์ของกองทรัสต ์    
(8) ค่าตอบแทนผู้จัดการกองทรัสต ์ ให้ระบุว่า ผู้จัดการกองทรัสตจ์ะได้รับค่าตอบแทน 

ในลักษณะใด และอัตราใด  รวมทั้งฐานและระยะเวลาในการค านวณค่าตอบแทนดังกล่าว   
(9) วิธีการและเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้จัดการกองทรัสต ์  
(10) ในกรณีที่ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์อ่ืน  ให้ระบุว่ามีกี่กองทรัสต์ และแต่ละ 

กองทรัสตล์งทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใด (พอสังเขป)   
 
10.  ทรัสตี   
  (1) ให้ระบุข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับทรัสตี เช่น  ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ 
โทรศัพท์ โทรสาร Homepage (ถ้ามี)  
   (2) ให้ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นทรัสตี   
   (3) ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการท าหน้าที่ทรัสตี 
  
11. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทรัสต ์ 
  ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายกองทรัสต์  รวมทั้งอัตราและวิธีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ การบริหารจัดการ
กองทรัสต์  การรายงานและสื่อสารกับผู้ลงทุน เป็นต้น   
  
12. นโยบายการกู้ยืมเงิน 
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13. นโยบายการจ่ายผลประโยชน์ และข้อจ ากัด     

(1) ให้ระบุว่ากองทรัสต์มีนโยบายที่จะจ่ายผลประโยชน์ปีละอย่างน้อยกี่คร้ัง ในอัตรา   
ไม่น้อยกว่าเท่าใด  และขั้นตอนและวิธีการในการจ่ายผลประโยชน์ รวมทั้งวิธีการค านวณเงินที่จะน ามา 
จ่ายเป็นผลประโยชน์     

(2)  ให้ระบุเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจ่ายผลประโยชน์ และขั้นตอนวิธีการในการ 
ด าเนินการกับผลประโยชน์ในส่วนที่ไม่อาจจ่ายได้   
 
14. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทรัสต์ 

    ในกรณีเป็นการเพิ่มทุน ใหส้รุปฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงิน                   
ที่ส าคัญของกองทรัสตใ์นระยะ 3 ปีที่ผ่านมา (หรือเท่าที่มีการด าเนินงาน และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด)  
รวมทั้งอธิบายเชิงวิเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ และปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน         
ผลการด าเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งให้แนบงบการเงินไว้ท้ายแบบแสดงรายการข้อมูล               
 
15. นโยบายการลงทุนในอนาคต    
  ในกรณีที่กองทรัสต์มีโครงการที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 
ในอนาคต ให้ระบุนโยบายในการพิจารณาลงทุน  รวมทั้งหากกองทรัสตม์ี first right of refusal  ในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานใด ให้ระบุรายละเอียด   
 
16. ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
    ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ  ทั้งนี้ 
รายการข้างต้นเป็นเพียงรายการขั้นต่ า โดยผู้จัดการกองทรัสต์ยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผย
ข้อมูลให้ถูกต้อง และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย   

  ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่  มูลค่าที่ตราไว้  จ านวนหน่วย   ราคาหน่วยที่เสนอขาย จ านวนเงิน 
จองซื้อขั้นต่ า 

2. การจอง การจัดจ าหน่าย และการจัดสรร  
(1) วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
  - ให้ระบุว่าเป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจ าหน่ายหรือไม่   
  - เงื่อนไขการเสนอขาย เป็นแบบรับประกันการจ าหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจ านวน  

(Firm Underwriting) หรือไม่รับประกันการจ าหน่าย (Best Effort) 
(2) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหน่วยทรัสต ์   

- ให้ระบุ ช่องทาง วัน เวลา สถานที่ ในการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต ์    
(3) วันและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์   
    - ให้ระบุวัน เวลา สถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต ์  วิธีการรับช าระค่าซื้อและช่องทางในการรับช าระเงิน 

ค่าจองซื้อ การเก็บรักษาค่าจองซื้อ   
     - ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดจ าหน่าย เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งค่าตอบแทน  
ในการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์       

(4) วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์    
  - ให้ระบุหลักในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน 

หรือจ านวนหน่วยทรัสต์ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน  หากมีการแบ่งจ านวนหน่วยทรัสต์และเสนอขาย               
ผู้ลงทุนต่างประเทศให้ระบุด้วย  

      - ให้ระบุวิธีการจัดสรรในกรณีมีผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าที่เสนอขาย  
(5) ข้อจ ากัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน  และข้อจ ากัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์    
 เน่ืองจากประกาศว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ 

การเปิดเผยข้อมูลได้ก าหนดข้อจ ากัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้  ดังนั้น  ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องขอสงวนสิทธิ                   
ที่จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่จะท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น         

  -  การจัดสรรที่จะท าให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิบ 
ของจ านวนหน่วยทรัสตจ์ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณี 
มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต)์    
                         รวมทั้งให้ระบุข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากต่อมามีผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เ 
กินกว่าอัตราที่ก าหนดว่า ผู้ถือหน่วยทรัสตด์ังกล่าวจะไม่มีสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน  และการใช้สิทธิ 
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ออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่ก าหนด โดยกองทรัสตจ์ะยกประโยชน์ตอบแทน
ส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้รับประโยชน์รายอ่ืน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสตท์ั้งปวงรับทราบและยินยอมให้
ด าเนินการแล้ว 

-  ให้แสดงข้อมูลด้วยว่า มีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์ลงทุน ก าหนดอัตราการลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าวไว้หรือไม่  อย่างไร   ในกรณีที่
มีข้อก าหนดังกล่าว  ผู้จัดการกองทรัสต์จะสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยทรัสตใ์ห้กับผู้ลงทุนต่างด้าว 
เพื่อให้เป็นไปตามอัตราในกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนั้น  
  (7)  ขั้นตอน วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งในกรณีที่ไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยได้ตามจ านวนที่ก าหนด  
และในกรณีที่มีผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจ านวน รวมทั้งระยะเวลาที่ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน 
ทั้งนี้ หากการคืนเงินค่าจองซื้อเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ให้ระบุด้วยว่ามีค่าปรับเท่าใด  

   
3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง  

 กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาและมูลค่า 
การซื้อขายรายเดือนในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมาของหน่วยทรัสต์ดังกล่าว  

ปี เดือน ราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 
 
 

     

 
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายคร้ังนี้   

  ให้ประมาณค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ เป็นตัวเงิน และยอดรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
คร้ังนี้   
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ส่วนที่ 4 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
1. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้จัดการกองทรัสต์  

1.1  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์คร้ังแรก 
  1.1.1  กรรมการบริหารทุกคนใหล้งลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดง 

รายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว
ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   

 นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบ 
ควบคุมภายในที่ดี และระบบการบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและ
กองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ประโยชน์ของกองทรัสต์        

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................ก ากับไว้  ข้าพเจ้า 
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

 

 
                     ชื่อ ต าแหน่ง         ลายมือชื่อ 

  ผู้รับมอบอ านาจ ..........................................    ...........................................    ........................................ 
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  1.1.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบับนี้แล้ว  และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ 
สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญ                      
ผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.................................................... 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ....................................
ก ากับไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

                  ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 
 

 

                  ชื่อ            ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ 
            ผู้รับมอบอ านาจ ..........................................   ............................................      .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย       
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากส านักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 
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1.2  ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน 
 1.2.1  กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบ  

การจัดท างบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย                         
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุด
ในสายงานที่รับผิดชอบการจัดท างบการเงินของกองทรัสต์  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”  นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  

(1)  งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของ                  
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว  

 (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดี และระบบ  
การบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะท าให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้อง
ครบถ้วน  รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า 
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.............................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................ก ากับไว้  ข้าพเจ้า 
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หน่ง 

      ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
                     ชื่อ ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

          ผู้รับมอบอ านาจ  ..........................................    ..........................................      ......................................... 
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1.2.2  กรรมการคนอ่ืนของบริษัทนอกจาก 1.2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา 
บริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอ านาจให้บุคคลใดลงนามก ากับเอกสารใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ฉบับนี้แล้ว  และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าว
ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้า                 
ได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ  ท าให้ผู้อ่ืน                 
ส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้.......................................... 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ...................................
ก ากับไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”   

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. ..................................... ........................................ .................................... 
2. ..................................... ......................................... .................................... 
3. ..................................... ......................................... ..................................... 

 

หน่ง 

      ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากทรัสตีให้ด าเนินการแทนกองทรัสต์             
(ให้แนบหนังสือมอบอ านาจจากทรัสตีมาพร้อมด้วย) 

 
                     ชื่อ ต าแหน่ง        ลายมือชื่อ 

            ผู้รับมอบอ านาจ  ..........................................    ..........................................         ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อส านักงาน มีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ 
บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขาย       
หลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลน้ันลงลายมือชื่อทันที  เว้นแต่เหตุที่ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ 
เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เน่ืองจากเจ็บป่วย 
ทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากส านักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จ าต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน 



 18 

 

2. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน  
  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 

ในแบบแสดงรายการข้อมูล  โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้   
   “ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เสนอขายหน่วยทรัสต์ ขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้แล้ว  และด้วย 
ความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน 
ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ”   

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลบางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น   

 “เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง....................ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เน่ืองจาก ........................................” (ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการ
ตรวจสอบ หรือไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของข้อมูล)”  หรือ  

“เว้นแต่ข้อความในหน้า....................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ....................แทน”  

 ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินน าข้อมูลจากบุคคลอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านน้ันมาอ้างอิง 
ให้ระบุข้อความเพิ่มเติมดังนี้  

 “เว้นแต่ข้อมูลในเร่ือง ............... ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก...............................ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเร่ืองนี้เป็นอย่างดี”   

  
ชื่อ        ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. ............................................ ........................................ .................................... 
2. ............................................ ......................................... .................................... 

 



- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สร.          /2560 
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่        ) 

_________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 15 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ของวรรคหนึ่งใน 
ข้อ 1 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558   
เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558    

  ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7/1) ในข้อ 3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “(7/1)  การท ารายการที่มีนัยส าคัญ ตามข้อ 15/1” 

  ข้อ 3   ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(11)  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามข้อ 19” 

  ข้อ 4   ให้ยกเลิก (12) ของข้อ 3 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   

  ข้อ 5   ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (3) ในข้อ 6 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน

เอกสารแนบ 31 
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สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ค)  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 
ได้ผ่านกระบวนการตามข้อ 11 และหากเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ได้ผ่านการด าเนินการตาม 
ข้อ 19 ด้วยแล้ว” 

  ข้อ 6   ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อต้ังทรัสต์ 
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 11   การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีข้อก าหนดที่แสดง
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้จัดการกองทรัสต์จะด าเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานแต่ละคร้ัง  

(ก)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมาย และ
เทคนิคเฉพาะทาง เป็นต้น โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่พิจารณาแล้วและมีความเห็นโดยสุจริตว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1.  มีความเหมาะสมที่จะลงทุน โดยมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปนั้น 

2.  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตาม
กฎหมาย และเพียงพอต่อการที่กองทรัสต์จะใช้ด าเนินการหรือจัดหาผลประโยชน์ได้ 

3.  ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ  มีการตรวจสอบและสอบทานแล้วว่ากองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยมีความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
ที่เชี่ยวชาญในกฎหมายของประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบหรือสอบทานนั้น 

(ข)  จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 18 
  (2)  ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสตจ์ะลงทุนเป็นโครงการ 
ที่ไม่แล้วเสร็จ ต้องมีข้อก าหนดว่ามูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการ
ที่ไม่แล้วเสร็จทั้งหมดของกองทรัสต์เมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต”์ 
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  ข้อ 7   ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 12   การจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีข้อก าหนดที่
แสดงสาระส าคัญว่าผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18 ก่อนการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว” 

ข้อ 8   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 15/1 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ข้อ 15/1   การท ารายการที่มีนัยส าคัญ ต้องมีข้อก าหนดซึ่งมีสาระส าคัญเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของ 
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน   

ในกรณีที่รายการที่มีนัยส าคัญตามวรรคหนึ่งเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญตามข้อ 11 และข้อ 12 ด้วย” 

ข้อ 9   ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 16   รายการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีข้อก าหนดที่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน”   

ข้อ 10   ให้ยกเลิกความใน 1. ของ (ค) ใน (1) ของข้อ 18 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สร. 20/2560  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “1.  เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มูลค่าตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป โดยจะประเมินล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ หากการได้มา
หรือจ าหน่ายไปดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าโดย 
ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย” 

  ข้อ 11   ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน 
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 19   รายการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องมีสาระส าคัญที่เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

  ข้อ 12   ให้ยกเลิกข้อ 20 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 

ข้อ 13   ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (6) ในข้อ 23 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ข)  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้าใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

2.  การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ให้แตกต่างไปจากที่ได้ระบุไว้เป็นการล่วงหน้า 

3.  การเปลี่ยนแปลงทรัสตี 
4.  การเลิกกองทรัสต์ 
5.  การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองที่กระทบสิทธิอ่ืน ๆ ตามสัญญาของ

ผู้ถือหน่วยทรัสตอ์ย่างมีนัยส าคัญ” 
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ข้อ 14   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6/2) ของข้อ 27 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ สร. 20/2560  เร่ือง ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 

“(6/2)  ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
หุ้นของบริษัทย่อย ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้มีกลไกในการก ากับดูแลที่มีผลให้การท ารายการที่มี
นัยส าคัญหรือการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อยดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ของผู้จัดการกองทรัสต์ หรือที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ เสมือนเป็นการท ารายการของกองทรัสต์   
ทั้งนี้ ก่อนการตกลงเข้าท ารายการดังกล่าว 

บริษัทย่อยตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   บริษัทย่อยตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

ข้อ 15   ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ใดมีรายการและข้อความที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ทรัสตีด าเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อต้ังทรัสต์เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่กระท าได้ 

ข้อ 16   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 


