
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กน. 1/2554 

   เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงิน 
ในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ 
ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบบัประมวล) 
_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551   
และมาตรา 126(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2546  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 
มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าได้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การกูย้มืเงิน 
  (2)  การก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

ขอ้ 22   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
  “กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
  “ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามประกาศดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณี 
   
 

 
2แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 14/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
(มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ
จดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทย 
  “โครงการท่ีแลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ 
และเร่ิมมีรายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
  “โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่ใช่ 

โครงการท่ีแลว้เสร็จ 

  ขอ้ 3   บริษทัจดัการจะกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมได ้ต่อเม่ือไดร้ะบุเร่ืองดงักล่าว
ไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวนแลว้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  เป็นการกูย้มืเงินเพื่อด าเนินการตามขอ้ 4 

(1/1)2  การกูย้มืเงินตาม (1) ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 
           (ก)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุ้นกูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุ้นกู้

เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
          (ข)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
                 1.  ใหสิ้ทธิกองทุนรวมในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือ 

ใหสิ้ทธิเจา้หน้ีในการเรียกให้กองทุนรวมช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable)  
                                            2.  มีการก าหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัรา 
ท่ีผนัแปรตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน  
                                            3.  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบั
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
            (ค)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์
  (2)  ผูใ้หกู้ย้มืตอ้งไม่ใช่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (3)  อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทุนรวมตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 5 

   

 

 
2แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 14/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  
(มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 4   บริษทัจดัการจะกูย้มืเงินเพื่อกองทุนรวมได ้เฉพาะเพื่อการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (1)  การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2)  การก่อสร้าง ต่อเติม หรือพฒันาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็น
โครงการไม่แลว้เสร็จใหเ้ป็นโครงการแลว้เสร็จ 
  (3)  การปรับปรุงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนใหมี้ 
ความเหมาะสมต่อการจดัหาผลประโยชน์ 
  (4)  การช าระหน้ีกูย้มืเงินหรือภาระผกูพนัท่ีกองทุนรวม หรือท่ีกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีกองทุนรวมลงทุน ไดก่้อภาระหน้ีไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินการ (1) (2) หรือ (3) (refinance) 
  (5)  กรณีอ่ืนใดตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด 

4ยกเลิก 

  ขอ้ 51   กองทุนรวมตอ้งมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกินกวา่สามเท่า เวน้แต่การเกิน
อตัราส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการกูย้มืเงินเพิ่มเติม 
  การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหค้  านวณส่วนของหน้ีสินและส่วนของทุนของ
บริษทัยอ่ยตามหลกัการจดัท างบการเงินรวม (consolidated basis) รวมในอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของ
กองทุนรวมดว้ย 

  ขอ้ 6   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อใหมี้การจ ากดัความรับผิดตามสัญญากูย้มืเงิน
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงในสัญญากูย้มืเงินท่ีแสดงวา่ กองทุนรวมมีความรับผิดตาม 
สัญญากูย้มืเงินไม่เกินกวา่มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
  (2)  ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการตอ้งไม่มีขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
         (ก)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า กองทุนรวมมีสิทธิเรียกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนคืนเงินทุน
หรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้โดยชอบให้แก่กองทุนรวม ไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

         (ข)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งรับผิดในความเสียหายใด ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นภายใตส้ัญญาท่ีท าขึ้นระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลภายนอก 

 
4ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 24/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2560 
(มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
1แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กน. 6/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้ืมเงินในนามของกองทุนรวมและ 
การก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทนุรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 16 มถิุนายน พ.ศ. 2557  
(มีผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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ขอ้ 7   บริษทัจดัการอาจน าทรัพยสิ์นของกองทุนรวมไปเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ี
ตามสัญญากูย้มืเงินท่ีกองทุนรวมเขา้ท าสัญญาตามประกาศน้ี 

ขอ้ 8   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี   16 มกราคม พ.ศ. 2554    เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6  มกราคม พ.ศ. 2554 

 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์


