
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ที่ ทจ. 12/2558 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบบัประมวล) 
______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญตัิหลักทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย  ์
และตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร. 4/2558  เร่ือง  การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใชท้รัสตไ์ด ้ 
(ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และในแบบทา้ยประกาศน้ี 
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท์ี่แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูร้ับประโยชน์
ในกองทรัสต ์
  “กองทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความว่า   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความว่า   บุคคลที่ท าหนา้ที่เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  “ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีรายช่ือที่
ส านกังานให้ความเห็นชอบ 
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์
  “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนด
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  “บริษทั”  หมายความว่า   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากัด 
  “ทุนช าระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท์ีช่  าระเต็มจ านวนแลว้ 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “บุคคลที่เก่ียวโยงกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
  “โครงการที่แลว้เสร็จ”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแลว้เสร็จ 
และเร่ิมมีรายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
  “โครงการที่ไม่แลว้เสร็จ”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เขา้ลกัษณะ
ของโครงการที่แลว้เสร็จ  
  “สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมที่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท์ี่ไดร้ับอนุญาต  
ให้จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทที่เก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  “การกูย้ืมเงิน”  ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญา ไม่ว่าใน
รูปแบบใดที่มีความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้ืมเงิน 
  “ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษทั 
  (1)  คู่สมรส หรือบุตรที่ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
  (2)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัที่เป็นผูถื้อหุ้นเสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าวซ่ึงหมายถึง 
 (ก)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัที่ถือหุ้นในบุคคลดงักล่าวเกินกว่าร้อยละห้าสิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 
 (ข)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัที่ถือหุ้นในบริษทัตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  บริษทัที่ถือหุ้นต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม (ข) โดยการถือหุ้น
ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษทัที่ถูกถือหุ้นนั้น หรือบุคคลธรรมดาที่ถือหุ้นใน
บริษทัในทอดใดเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดที่มี
สิทธิออกเสียงของบริษทัที่ถูกถือหุ้นนั้น 
 การถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามวรรคหน่ึงให้นบัรวมหุ้นของคู่สมรสหรือ 
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นดว้ย 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุ้นหรือ 
เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น 
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั้งน้ี มิให้รวมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ขอ้มูลที่ใชใ้นขั้นตอน 
การเสนอขายหน่วยทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาที่เสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต ์
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์หรือที่มีลกัษณะ 
ท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  
  ค าว่า “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูม้ีอ านาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” และ 
“บริษทัย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการ  
ก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพย  ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 9) ลงวนัที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 3   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักบัการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นกองทรัสตท์ี่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและแสวงหา
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ของ
กองทรัสต ์ให้ยื่นค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ของภาค 1 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การอนุญาตและหนา้ที่ภายหลงัการอนุญาตในภาค 2  
  (2)  การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ ให้เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑใ์นภาค 3 

ภาค 1 

บททัว่ไป 
____________________ 

หมวด 1 
ประเภททรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

และประเภทกองทรัสต ์
____________________ 

  ขอ้ 5   ทรพัยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศน้ี ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2)  สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (3)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ 
ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดข้ึนจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดที่ไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
  (4)  สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซ้ือขายติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 
หรือสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
  (5)  หุ้นที่ออกโดยบริษทัที่มีลกัษณะที่ครบถว้นดงัน้ี 
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 (ก)  เป็นบริษทัที่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว หรือ 
มีรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 (ข)  เป็นบริษทัที่มีลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี 
   1.  เป็นบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
ไม่นอ้ยกว่าจ านวนสิทธิออกเสียงที่กฎหมายของประเทศที่บริษทันั้นจดัตั้งข้ึนไดก้ าหนดไวส้ าหรับ 
การผ่านมติที่มีนยัส าคญั 
   2.  เป็นบริษทัที่กองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวได้ถึง 
สัดส่วนที่จะเป็นบริษทัตาม 1. เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกบั
ภาครัฐ โดยกองทรัสตต์อ้งถือหุ้นหรือจะถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าจ านวนขั้นสูงที่สามารถถือไดต้ามกฎหมาย
หรือตามเงื่อนไขในการร่วมทุนดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละส่ีสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษทันั้น และแสดงไดว้่ากองทรัสตม์ีหรือจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทั
ดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทันั้นดว้ย 
  (6)  ตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษทัตาม (5) หรือสัญญาที่มีลกัษณะเป็นการให้กูย้ืมเงิน 
แก่บริษทัตาม (5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัดงักล่าวแลว้ 

  ขอ้ 6   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาจเป็นกองทรัสตป์ระเภทใด
ประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป ซ่ึงเป็นกองทรัสตท์ี่ไม่มีขอ้จ ากดัตาม (2) 
  (2)  กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงเป็นกองทรัสตท์ี่มีขอ้จ ากดัให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 

หมวด 2 
การยื่นค าขออนุญาตและระยะเวลาการพิจารณา 

____________________ 

  ขอ้ 7   ผูย้ื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรกและยงัมิไดก่้อตั้ง
กองทรัสต ์ไดแ้ก่ ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์มื่อมีการก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้  

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ในกรณีที่เป็นกองทรัสตท์ี่จดัตั้งแลว้ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตก์ าหนดให้เป็นผูม้ีอ านาจหนา้ที่ในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
  ผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นบุคคลที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน
ให้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์และให้หมายความรวมถึงผูท้ี่อยู่ระหว่างการยื่นค าขอความเห็นชอบเป็น 
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 8   ใหบุ้คคลที่ประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ยื่นค าขอ 
ต่อส านกังานตามแบบและวิธีการที่ส านกังานประกาศก าหนด 
  ให้ผูย้ื่นค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตที่ถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ และการขออนุมตัิโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 9   ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตอ้งมีที่ปรึกษาทางการเงิน 
เป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในค าขออนุญาต 
  ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจดัท าค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิไดเ้ป็นหรือ 
มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานในลกัษณะที่อาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถท าหนา้ที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท า due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนดในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการด าเนินงาน  

  ขอ้ 10   เมื่อส านกังานไดร้ับค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานที่ถูกตอ้งครบถว้น
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ส านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการที่
ระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตที่ไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงภายในระยะเวลาที่ส านักงานก าหนดในหนังสือแจ้งขอ้สังเกต โดยต้องด าเนินการ
ดงักล่าวให้แลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแบบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบห้าวนันบัแต่วนัที่
ส านกังานไดร้ับค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เท็จจริงจากผูข้ออนุญาต 
  ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ให้ผูข้ออนุญาต 
ยื่นค าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังานก่อนที่ส านักงาน 
จะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผ่อนผนัให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคสอง 

ภาค 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและ 
หนา้ที่ภายหลงัการอนุญาต 
____________________ 

  ขอ้ 11   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ของกองทรัสต ์จะไดร้ับ
อนุญาตจากส านกังานเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต
ส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภทในหมวด 1 และหลกัเกณฑก์ารอนุญาตส่วนเพิ่มส าหรับกองทรัสตเ์พื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไปในหมวด 2 
  (2)  ในกรณีที่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
การอนุญาตส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภทในหมวด 1 และผูข้ออนุญาตแสดงให้เห็นไดว้่ากองทรัสตม์ี
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตไ์ม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะท าให้หน่วยทรัสตท์ี่
เสนอขายไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  เมื่อไดร้ับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่แลว้ ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะตอ้ง
ปฏิบตัิหนา้ที่ภายหลงัไดร้ับอนุญาตในหมวด 3 
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หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภท 

____________________ 

ส่วนที่ 1 
ลกัษณะของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี 

____________________ 

  ขอ้ 12   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีประวตัิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์นเร่ืองที่มีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนยื่นค าขออนุญาต 
  (2)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่าผูจ้ดัการกองทรัสตข์าดระบบที่เพียงพอที่จะท าให้
สามารถบริหารจดัการกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
  (3)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน 

  ขอ้ 13   ทรัสตีของกองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มเีหตุที่ท าใหส้งสัยวา่ขาดระบบทีเ่พียงพอที่จะท าให้สามารถปฏิบตัิหนา้ทีท่รัสต ี
ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ย่างต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
  (2)  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่าทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 7) ลงวนัที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ส่วนที่ 2 
ลกัษณะของกองทรัสต์ 

____________________ 

  ขอ้ 14   กองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่าเป็นกองทรัสตท์ี่ถูกจดัตั้งข้ึนหรือถูกใชเ้พื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust) 
  (2)  กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
กองทรัสตล์งทุน ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ให้น าการพิจารณาลกัษณะ 
ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้งของประเทศไทยตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานมาใชก้บัการพิจารณาลกัษณะของกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลในวงกวา้ง
ดงักล่าว โดยอนุโลม 

  ขอ้ 15   ช่ือหรือค าแสดงช่ือของกองทรัสตต์อ้งแสดงลกัษณะส าคญัของกองทรัสตน์ั้น  ๆ
และไม่มีลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์ 

  ขอ้ 16   กองทรัสตต์อ้งก าหนดลกัษณะของผูร้ับประโยชน์ และหน่วยทรัสต ์ซ่ึงม ี
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูท้ี่จะเป็นผูร้ับประโยชน์ของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ท่านั้น 
  (2)  การช าระค่าหน่วยทรัสต ์ตอ้งกระท าดว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น 
  (3)  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หน่วยทรัสตช์นิดเดียวกนัตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 
 (ข)  หน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกนัได้
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1.  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
   2.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
   3.  กรณีอ่ืนใดที่แสดงไดว้่าเป็นการแบ่งชนิดหน่วยทรัสตท์ี่สามารถปฏิบตัิได้
จริง และไดค้ านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่
ละชนิดจะไดร้ับแลว้ 
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  (4)  ในกรณีของกองทรัสตท์ี่มีการออกหน่วยทรัสตช์นิดที่ใหสิ้ทธิในการไถ่ถอน 
(redeemable unit) สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งมีขอ้ก าหนดที่ชดัเจนเก่ียวกบัเงื่อนไขและระยะเวลาใน 
การไถ่ถอนดงักล่าว และผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่าการไถ่ถอนหน่วยทรัสตน์ั้นจะไม่กระทบต่อ 
ความอยู่รอดของกองทรัสต ์

  ขอ้ 17   กองทรัสตต์อ้งมีขนาดไม่น้อยกว่าหน่ึงหมื่นลา้นบาท โดยให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของทุนช าระแลว้ที่คาดว่าจะมีภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 18   การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต ์ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีมูลค่าการลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 
ของกองทรัสต ์ เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังานในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (2)  กรณีที่กองทรัสตม์ีนโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หลายโครงการ แต่ละโครงการตอ้งมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าสามพนัลา้นบาท 
  (3)  ตอ้งสามารถระบุทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสตจ์ะลงทุนได ้
อย่างแน่นอนแลว้ในขณะที่ยื่นค าขออนุญาต โดยกองทรัสตพ์ร้อมจะไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นภายใน 
หกเดือนนับแต่วนัที่จดัตั้งกองทรัสต์แลว้เสร็จ หรือนบัแต่วนัที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
  (4)  ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนตอ้งไม่เป็นของบุคคลที่มีลกัษณะ 
ตามขอ้ 18/1  เวน้แตใ่นกรณีที่ผูข้ออนุญาตสามารถแสดงให้ส านกังานเห็นไดว้่า บุคคลดงักล่าวได ้
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานที่ท าให้ 
บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 18/1(1) หรือ (2) แลว้ มใิห้น าความในขอ้ 18/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี 
มาใชบ้งัคบักบับุคคลนั้นอีก 

  ขอ้ 18/1   กองทรัสตต์อ้งไม่เขา้ท าสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานกบับุคคลที่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนที่บุคคลดงักล่าวควบคุมได้ 
จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษทัที่มีหุ้นเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ให้พิจารณาการมีลกัษณะตามที่ก าหนดใน (1) (ก) เท่านั้น 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 54/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 54/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  ภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เคยมีประวตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในเร่ืองที่มีนยัส าคญั 
 (ข)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เน่ืองจากมีเหต ุ
ที่มีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบตัิต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมี 
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์
มากกว่าผูถื้อหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง  
ไดร้ับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากที่พึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ที่พึงไดร้ับ 
 (ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ 
เน่ืองจากมีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน หรือท าให้ผูล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพรางหรือสร้างขอ้มูล 
ที่อาจไม่มีอยู่จริงในรายการหรือการด าเนินการที่มีนยัส าคญั   
 (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักลา้งขอ้สงสัยในเหตุตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการด าเนินการที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุทีท่  าให้เกิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงานที่มีลกัษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต  
อนัเป็นเหตุที่ท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นการจดัรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิให้ส านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ที่มีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

  ขอ้ 19   การค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  กรณีที่เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ 
ที่ไม่แลว้เสร็จ ให้ค านวณจากผลรวมของราคาที่ท าให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น และมูลค่าเงินลงทุน 
ที่กองทรัสตค์าดว่าจะตอ้งใชใ้นการพฒันาให้เป็นโครงการที่แลว้เสร็จ   
  (2)  กรณีที่เป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ 
ที่แลว้เสร็จ ให้ค านวณตามราคาที่ท าให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น 
  (3)  กรณีที่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยู่แลว้ ให้ค านวณ
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้งพื้นฐานที่ลงทุนอยู่แลว้นั้น ตามราคาที่ไดจ้ากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
ครั้ งล่าสุด ซ่ึงปรับปรุงดว้ยการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี)  
และการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) ที่เกิดข้ึนภายหลงัการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นล่าสุด 
  กรณีที่กองทรัสตม์ีการแบ่งช าระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เงินที่กันไว ้
ส าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป อาจน ามาค านวณรวมเป็นมูลค่าการลงทุนตามวรรคหน่ึง  
(1) (2) หรือ (3) ได ้

  ขอ้ 20   นโยบายการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ของกองทรัสตต์อ้งจ ากดัเฉพาะการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผูอ่ื้นด าเนินการเท่านั้น โดยกองทรัสตต์้อง 
มิไดป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง  เวน้แต่เป็นการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ผ่านบริษทัที่ออกหุ้นตามขอ้ 5(5) 

  ขอ้ 20/1   การกูย้ืมเงินของกองทรัสตไ์ม่ว่ากระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีขอ้ตกลงและเงื่อนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุ้นกูท้ี่ให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
เมื่อมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (2)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีที่เขา้ลกัษณะที่ครบถว้นดังน้ี 
 (ก)  ให้สิทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือให้สิทธิกองทรสัต ์
ในการเรียกให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable)  
 (ข)  ก าหนดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนไวอ้ย่างแน่นอนหรือเป็นอตัราที่ผนัแปร 
ตามอตัราดอกเบี้ยของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบี้ยอื่น  
 (ค)  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่อา้งอิงกบั 
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (3)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ส่วนที่ 3 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์การเปิดเผยขอ้มูล  

และหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ  
____________________ 

  ขอ้ 21   สัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์แลว้แต่กรณี  ตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  รวมทั้งประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกตามกฎหมาย
ดงักล่าว และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 

  ขอ้ 22   ขอ้มูลที่เปิดเผยต่อผูล้งทุน ตอ้งไม่มีเหตุที่ท าให้สงสัยว่าไม่ครบถว้นหรือ 
ไม่เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความที่อาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 

  ขอ้ 22/1   ในกรณีที่ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนครั้ งแรกจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 
offering) ตอ้งแสดงไดว้่าผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานแก่กองทรัสต ์ยอมผูกพนัที่จะซ้ือหน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 41/1 

  ขอ้ 23   ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุนของ
กองทรัสตท์ี่จดัตั้งข้ึนแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่าหน่วยทรัสตท์ี่จะออกและเสนอขายได้ผ่าน
กระบวนการออกหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตม์าแลว้โดยชอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตส่วนเพิ่มส าหรับ 

กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
____________________ 

ส่วนที่ 1 
การตรวจสอบหรือสอบทาน (due diligence)  

และการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
____________________ 

  ขอ้ 24   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งผ่านการตรวจสอบ
หรือสอบทาน (การท า due diligence) ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละที่ปรึกษาทางการเงิน โดยไดจ้ดัให้มี 
การวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น ขอ้มูลด้านการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นต้น และบุคคลดังกล่าวมีความเห็นว่า
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีศกัยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกองทรัสตน์ั้น 
  (2)  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถว้น ชดัเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการที่กองทรัสตจ์ะใชด้ าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ 

  ขอ้ 25   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่กองทรัสตล์งทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 5(1) (2) (3) หรือ (4)  
 (ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นนิติบุคคลที่มีความเช่ียวชาญในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ  
 (ข)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิและเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
 (ค)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นที่จดัท าล่วงหนา้ก่อนการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี 
 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ง)  ในกรณีที่การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท าธุรกรรม 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งผ่านการประเมินมูลค่าโดย 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม (ก) อย่างนอ้ยสองราย 
  (2)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหุ้นตามขอ้ 5(5)  หากหุ้นดงักล่าว 
มิใชห่ลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ใหป้ระเมินมูลค่าทรพัยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานทีบ่ริษทัที่ออกหุ้นดงักล่าว
ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ให้ค านึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว และปัจจยัอ่ืนที่
อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้งพื้นฐานของบริษทัที่กองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุ้นดว้ย 
  (3)  กรณีทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ให้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หลกัเกณฑข์องสมาคมเก่ียวกบัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น  
 (ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดราคาของทรัพยสิ์นใดให้ใช้
ราคาที่เป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล  

  ขอ้ 26   ในกรณีที่กองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ในต่างประเทศ ตอ้งแสดงไดว้่ากองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยจดัใหม้ีความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เช่ียวชาญใน
กฎหมายของประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ 

ส่วนที่ 2 
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเภทต่าง ๆ  
____________________ 

  ขอ้ 27   ในกรณีที่กองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของโครงการที่ไม่แลว้เสร็จ มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวรวมกนั
ทั้งส้ินตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์  
  การลงทุนในโครงการที่ไม่แลว้เสร็จตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของหลายโครงการ โดย 
บางโครงการเป็นโครงการที่ไม่แลว้เสร็จ   
  (2)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเดียว ซ่ึงมี
แผนพฒันาโครงการเป็นส่วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยงัพฒันาไม่แลว้เสร็จ 
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  ในการค านวณมูลค่าการลงทุนตามวรรคหน่ึง  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 
ขอ้ 19 วรรคหน่ึง (1) ดว้ย 

  ขอ้ 28   ในกรณีที่กองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตตามขอ้ 5(3) ตอ้งแสดงไดว้่าผูป้ระกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคู่สัญญาไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้มีกลไกเพื่อให้ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือผูท้ี่ผูจ้ดัการกองทรัสตม์อบหมาย
สามารถเขา้ตรวจสอบหรือสอบยนัความถูกตอ้งครบถว้นของรายไดท้ี่กองทรัสตม์ีสิทธิไดร้ับ 
ตามสัญญา 
  (2)  ตกลงที่จะจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งต่อผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อใช ้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของรายไดท้ี่กองทรัสตม์ีสิทธิไดร้ับตามสัญญา 

  ขอ้ 29   กรณีที่กองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษทัตามขอ้ 5(5)  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้่ามีกลไกการก ากบัดูแลให้บริษทัดงักล่าวด าเนินการให้เป็นไปในท านอง
เดียวกบัหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท์ี่มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี กลไกการก ากบัดูแลดงักล่าวให้รวมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยตามสดัส่วน 
การถอืหุ้นในบริษทันั้น และมีขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ี่ท าให้การส่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง 
ไดร้บัมตเิห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 ในกรณีทีบ่ริษทัตามวรรคหน่ึงจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ
บริษทัดงักล่าวอย่างนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย 
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ตาม (1) ไวอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 
 (ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจที่ชดัเจน และที่มีผลให้การพิจารณา 
ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดร้ับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน 
 (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นที่มีนยัส าคญั ให้ครบถว้นถูกตอ้ง 
 (ค)  การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบตัิให้เป็นไป 
ตามหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายก าหนด 
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  (3)  มีกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การท ารายการระหว่างบริษทัดงักล่าวกบั 
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว มีสาระของรายการและตอ้งผ่านระบบในการอนุมตัิ 
ของกองทรัสตต์ามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (3/1)  มีกลไกในการก ากบัดูแลที่มีผลให้การกูย้ืมเงินของบริษทัดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสต ์ เวน้แต่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้ืมเงินตามขอ้ 31(1) 
จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก็์ได ้
  (4)  การจดัให้มีมาตรการที่จะท าให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบการด าเนินการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามกลไกที่วางไวต้าม (1) (2) (3) และ (3/1) 

ส่วนที่ 3 
การหารายได ้การกูย้ืม และการก่อภาระผูกพนั  

____________________ 

  ขอ้ 30   การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมี 
ขอ้ตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ซ่ึงรวมถงึอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง  
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทีด่ีที่สุดของกองทรัสต ์และมีลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากบั
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  

  ขอ้ 31   การกูย้ืมเงินหรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  มีขอ้จ ากดัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทรัสตไ์วไ้ม่เกินกว่าสามเท่า 
โดยให้ค านวณส่วนของหน้ีสินและส่วนของทุนของบริษทัย่อยของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตามหลกัการ 
จดัท างบการเงินรวม รวมในอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทรัสตด์ว้ย 
 การพิจารณาอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาในวนัหรือในช่วงเวลาที่จะเกิด
ธุรกรรมดงักล่าว 
  (2)  มีขอ้จ ากดัให้ก่อภาระผูกพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ดเ้ฉพาะกรณีที่จ  าเป็น 
และเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตด์ังน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  การก่อภาระผูกพนัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการท าขอ้ตกลงหลกัที่กองทรัสต ์
สามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี เช่น การน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ปเป็นหลกัประกนั 
การช าระเงินกูย้ืม ซ่ึงการกูย้ืมเงินนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละหลกัเกณฑใ์น
ประกาศน้ี 
 (ข)  การก่อภาระผูกพนัที่เป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติ 
ในการท าธุรกรรมประเภทนั้น 

ส่วนที่ 4 
หลกัเกณฑก์รณีอ่ืน ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 32   ในกรณีที่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่เพื่อเปล่ียน
ลกัษณะกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป ผูข้ออนุญาตตอ้งไดร้ับมติ 
โดยชดัแจง้จากที่ประชมุผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งอนุมตัิให้เปล่ียนลกัษณะแลว้ โดยมตินั้นตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 33   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงให้เห็นไดว้่า 
  (1)  จะสามารถน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงัไดร้ับ
อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ 
  (2)  มีกลไกการบริหารจดัการ (fund governance) ที่สามารถรกัษาสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และปฏิบตัิต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ย่างเป็นธรรม  รวมทั้งมีมาตรการหรือกลไกการ 
จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนจากการจดัการกองทรัสต ์เพื่อให้การจดัการ
กองทรัสตด์ าเนินไปในลกัษณะที่เป็นธรรม และไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ 

หมวด 3 
หนา้ที่ภายหลงัไดร้ับอนุญาต 

____________________ 

  ขอ้ 34   ให้ผู ้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผู ้ลงทุน 
รายใหญ่ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัิตามข้อ 39 ขอ้ 42 วรรคหน่ึง (1) และข้อ 53  ทั้งน้ี ในกรณีที่ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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การเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั ให้ได้รับยกเวน้ 
ไม่ต้องปฏิบตัิตามขอ้ 40 ด้วย  

ส่วนที่ 1 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายหน่วยทรัสต ์  

____________________ 

  ขอ้ 35   ผูไ้ด้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องด าเนินการให้  
การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ 
ผูล้งทุนไดร้ับขอ้มูลที่จ  าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยการโฆษณา 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บดิเบือน ปิดบงั หรือท าให้ส าคญัผิด 
ในสาระส าคญั 
  (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลที่แสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลที่ได้ 
แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนที่ไดย้ื่นต่อส านกังานตามภาค 3 ของประกาศน้ี 
  (3)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์
  (4)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนที่จะไดร้ับจากการลงทุนในหน่วยทรัสต ์  
เวน้แต่ไดร้ับการผ่อนผนัจากส านกังาน หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม 
 (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเง่ือนไข 
 (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยู่ในรูปแบบที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผิด 
  (5)  มีค าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในหน่วยทรัสตอ์ย่างเหมาะสม และมี 
การแจง้สถานที่ส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ที่มาจากแหล่งที่น่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบแุหล่งที่มาอย่างชดัเจน  
  (7)  ในกรณีที่เป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลที่โฆษณาตอ้ง 
มีขอ้มูลของหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขายรวมอยู่ดว้ย โดยขอ้มูลหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นเน้ือหาหลกั และขอ้มูล 
การจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบที่มีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
  (8)  การน าค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใชจ้่ายของกองทรัสต ์ให้กระท าไดเ้ฉพาะเมื่อ 
การโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทรัสตห์รือจะเกิดประโยชน์ตอ่กองทรัสตน์ั้น 
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  (9)  ดูแลให้ผูจ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือผูจ้ดัให้มีการโฆษณา 
เพื่อผูไ้ดร้ับอนุญาต ด าเนินการให้เป็นไปตาม (1) ถึง (8) 
  ในกรณีที่การโฆษณาตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการในช่วงระยะเวลาก่อนที่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั นอกจากหลกัเกณฑต์ามที่ก าหนดไวใ้น 
วรรคหน่ึง ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเผยแพร่ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก่อนวนัที่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัดว้ย 

  ขอ้ 36   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้ขอ้ความ ค าเตือน หรือขอ้มูลใด ๆ ในการโฆษณา 
สามารถรับฟังหรือมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน โดยมีความเหมาะสมกบัรูปแบบการน าเสนอ และตอ้งให้ 
ความส าคญัในการแสดงค าเตือนในเร่ืองต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการแสดงขอ้ความหรือขอ้มูลส่วนใหญ่ 
ในโฆษณานั้น ๆ ดว้ย 

  ขอ้ 37   ผูไ้ดร้ับอนุญาตอาจจดัให้มีการส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรดัผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผูล้งทุน 
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยไม่ค านึงถึงขอ้มูลที่เป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดร้ับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ผูล้งทุนจะไดร้ับของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ที่มีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าให้ส าคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ให้ผูล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการขาย 
  (5)  ไม่คิดค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต ์

ส่วนที่ 2 
การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต ์

____________________ 

  ขอ้ 38   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งขายหน่วยทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแต่วนัที่
ส านักงานแจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวและ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 8) ลงวนัที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อไป ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยื่นขอขยายระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยทรัสตต์่อส านกังานไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการ
ขอขยายระยะเวลาและแจง้ขอ้มูลในส่วนที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี) มาพร้อมดว้ย  
ทั้งน้ี ให้ส านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่ส านักงาน
แจง้การอนุญาตในครั้ งแรก  

ในกรณีที่รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีอายุเกิน 
หน่ึงปีในวนัที่กองทรัสตเ์สนอขายหน่วยทรัสต ์หรือในกรณีที่มีปัจจยัที่อาจท าให้มูลค่าการประเมิน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัให้มีการ
ปรับปรุงรายงานการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นปัจจุบนัก่อนด าเนินการ
เสนอขายหน่วยทรัสต ์

ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หากผูไ้ดร้ับอนุญาตหรือทรัสตไีม่สามารถด ารง
เงนิกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 หรือขอ้ 13 แลว้แต่กรณี ห้ามผูไ้ดร้ับอนุญาตเสนอขายหน่วยทรสัต์
จนกว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตหรือทรัสตจีะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

  ขอ้ 39   ในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
ที่ก าหนดไวส้ าหรับการจ าหน่ายหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการจ าหน่าย 
หลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นของบริษทัที่ออกตราสารทุน  
โดยอนุโลม  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในส่วนน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ 
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดให้เหมาะสมกบัรูปแบบของกองทรัสตไ์ด ้ 

  ขอ้ 40   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้การชกัชวน หรือให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หรือลงทุนในหน่วยทรัสตด์ าเนินการผ่านบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทที่สามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าว
เก่ียวกบัหน่วยทรัสตไ์ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดร้ับอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวอยู่แลว้ 
โดยผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวส้ าหรับการให้บริการดงักล่าวตามประเภท
ของบริษทัหลกัทรัพยด์ว้ย โดยอนุโลม แต่ไมร่วมถึงขอ้ห้ามในการจดัสรรหลกัทรัพย  ์
  บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูไ้ดร้ับอนุญาต แลว้แต่กรณี ที่ท าการชกัชวนหรือให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทรัสต์ 
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  ขอ้ 41   การจดัช่องทางให้ผูล้งทุนแสดงเจตนาจองซ้ือหน่วยทรัสตไ์ม่ว่าดว้ยรูปแบบ
หรือวิธีการใด ผูไ้ดร้ับอนุญาตจะตอ้งด าเนินการให้ช่องทางนั้นแสดงขอ้ความว่าผูล้งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการจองซ้ือ การจดัสรรหน่วยทรัสต ์การยกเลิกการจองซ้ือ การยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์และการคืนเงินค่าจองซ้ือ ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 41/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก  หากผูไ้ดร้ับอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้ืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 
offering) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า  
หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ 
ผูล้งทุนรายอ่ืน 
  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายให้แก่บุคคลตาม (1) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกว่า 
หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดที่บุคคลดงักล่าวประสงค์ 
จะซ้ือ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
  (3)  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งก่อตั้งกองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทั้งหมดที่ไดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสตต์าม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 51 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสตส่์วนที่เหลอืและหุ้นกูแ้ก่ผูล้งทุนรายอ่ืน 

  ขอ้ 42   เมื่อส้ินสุดการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก  หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่าง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวนและคืนเงินให้แก่ผูจ้องซ้ือ  
  (1)  มีผูจ้องซ้ือไม่ถึงสองร้อยห้าสิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต ์
ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่จองซ้ือเมื่อรวมกบัมูลค่าเงินกูย้ืมจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี)  
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ถึงจ านวนตามที่ระบุไว ้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
  (3)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรือผูล้งทุนต่างดา้ว 
ไม่เป็นไปตามอตัราที่ก าหนดในส่วนน้ี และไม่สามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้ง 
  (4)  ไม่สามารถโอนเงินที่ไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้ง
กองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ป็นอนัส้ินสุดลง 

  ขอ้ 43   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน  หากปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละคืนเงินให้แก่ผูจ้องซ้ือ 
  (1)  มูลค่าหน่วยทรัสตท์ี่จองซ้ือเมื่อรวมกบัเงินที่กองทรัสตก์นัไวเ้พื่อลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและมูลค่าเงินกูย้ืมจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุน
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน โดยให้
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวน 
  (2)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูล้งทุน 
ต่างดา้ว และท าให้การถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเมื่อรวมกบัจ านวนหน่วย 
ที่ถืออยู่เดิม (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในส่วนน้ี โดยให้ยกเลิกการเสนอขาย
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
  ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหน่ึง (1) ให้ถือว่าการอนุญาตให้ 
เสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นอนัส้ินสุดลง 

  ขอ้ 44   เมื่อปรากฏกรณีที่เป็นเหตุให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตแจง้ให้ส านกังานทราบภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ปรากฏเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 45   ผูไ้ด้รับอนุญาตจะจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 46 ดว้ย 
  (1)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรสัต ์ 
  (2)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์
  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทรัสตห์ลายราย และผูไ้ดร้ับอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่
บุคคลดงักล่าว ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตใ์ห้แก่บคุคลเหล่านั้นรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 
ห้าสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ี่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์
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  ขอ้ 46   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 45 ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรร
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม  
บริษทัใหญ่ หรือบริษทัย่อยของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ผูไ้ดร้ับอนุญาต
ตอ้งแบ่งแยกหน่วยทรัสตท์ี่จะจดัสรรให้แก่บุคคลดงักล่าวออกจากหน่วยทรัสตท์ี่จะจดัสรรให้แก่
ประชาชนทัว่ไปไวอ้ย่างชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึงจ านวนที่จะจดัสรรไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 47   ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุน 
ต่างดา้วให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย   
  ในกรณีที่กองทรัสตม์ีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึง
ของหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น 
มีการก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสต์
ตามสัดส่วนที่ก าหนดไวต้ ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

  ขอ้ 48   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงแก่ผูไ้ด้รับอนุญาตว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล 
เดียวกนัใด ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ให้ผูไ้ดร้ับ
อนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ให้บุคคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียง
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ซ่ึงจดัท าข้ึนตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2)  รายงานต่อส านกังานภายในห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 49   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งด าเนินการที่จ  าเป็นเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการถือหน่วยทรัสต ์
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี   
ทั้งน้ี การด าเนินการทีจ่  าเป็นใหห้มายความรวมถึงการจดัให้มรีะบบงานที่สามารถควบคุมการถือ
หน่วยทรัสต์ หรือการแต่งตั้งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่มีระบบงานดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 
การก่อตั้งกองทรัสต ์และหนา้ที่ต่าง ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 50   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีสัญญาก่อตั้งทรัสตก่์อนหรือในวนัที่มีการโอน
ทรัพยสิ์นที่จะให้เป็นกองทรัสตแ์ก่ทรัสตี โดยสัญญาดงักล่าวตอ้งมีสาระไม่ต่างจากร่างที่ผ่าน 
การพิจารณาของส านกังานแลว้  
  ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตจดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ี่ลงนามแลว้ต่อส านกังานภายใน 
ห้าวนัท าการนบัแต่วนัที่เขา้ท าสัญญานั้น 

  ขอ้ 51   ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งจดัให้มีการโอนเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้แก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการระดมทุนครั้ งแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่มใิช่กรณี 
ตาม (2) ให้โอนเงินดงักล่าวให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  (2)  ในกรณีทีเ่ป็นการระดมทุนครั้ งแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงิน 
ผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) 
 (ก)  ให้โอนเงินที่ไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ซ่ึงมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนด
ในขอ้ 41/1(2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือ
และหุ้นกูท้ี่ออกใหม่แก่ผูล้งทุน 
 (ข)  ให้โอนเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือให้แก่ทรัสตี
ภายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นส่วนดงักล่าว 
  (3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ให้โอนเงินดงักล่าวให้แก่ทรัสตีเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตภ์ายในสิบห้าวนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตยื่นเอกสารหลกัฐานที่แสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานพร้อมกบัการยื่นรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) (ก)  
หรือ (ข) หรือ (3) แลว้แต่กรณี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 52   ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสตค์รั้ งแรก ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตเขา้ท าหนา้ที่ 
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พือ่ปฏิบตัหินา้ทีต่ามขอบเขตที่ก าหนดไวใ้นประกาศน้ีและในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสตม์ีขอ้ก าหนดที่แสดงสาระส าคญัว่า  
ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑท์ี่
ก าหนดไวส้ าหรับผูไ้ดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี โดยอนุโลม 

  ขอ้ 53   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสตส์ามารถเขา้เป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนไดภ้ายในส่ีสิบห้าวนันับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 54   ในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งดูแล 
ให้การแก้ไขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัขอ้ก าหนดของประกาศน้ี  
  ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ึงได้แก้ไขเพิ่มเติมให้ส านักงาน
ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัที่ลงนามหรือวนัที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม ตามแต่กรณี 

  ขอ้ 55   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัติามขอ้ผูกพนัที่ให้ไวใ้นค าขออนุญาต แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน ตลอดจนขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์  

  ขอ้ 56   ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  หากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจดัท าค าขออนุญาต
ประสงคจ์ะไดร้ับหรือตรวจดูขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงินตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบ 
ที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งให้ความร่วมมือในการให้ 
ขอ้มูลดงักล่าวแก่ที่ปรึกษาทางการเงินดว้ย 

ส่วนที่ 4 
การเปล่ียนลกัษณะจากกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
____________________ 

  ขอ้ 57   กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่ประสงคจ์ะเปล่ียนลกัษณะเป็นกองทรัสต์ 
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป ใหด้ าเนินการไดด้ว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  กรณีที่จะเปล่ียนลกัษณะดงักล่าวโดยมีการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่  
ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารยื่นค าขออนุญาต และการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ 
ส าหรับกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (2)  กรณีที่จะเปล่ียนลกัษณะดงักล่าวโดยไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่   
ให้ด าเนินการไดต้่อเมื่อไดร้ับอนุญาตจากส านกังาน  ทั้งน้ี การเปล่ียนลกัษณะดงักล่าวจะไดร้ับอนุญาต
จากส านกังานเมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  ไดร้ับมติโดยชดัแจง้จากที่ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งอนุมตัิให้เปล่ียนลกัษณะ  
โดยมตินั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตด์ว้ย 
 (ข)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้่าหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน์ั้นมีลกัษณะ 
อยู่ในข่ายที่จะไดร้ับอนุญาตตามหลกัเกณฑก์ารขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ส าหรับ
กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  การเปล่ียนลกัษณะจากกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน
ทัว่ไปที่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงานไม่ว่ากรณีใด ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ภายหลงัการอนุญาต
ตามที่ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไปดว้ย 

  ขอ้ 58   ให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตที่ประสงคจ์ะเปล่ียนลกัษณะของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน 
รายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามขอ้ 57 วรรคหน่ึง (2) ยื่นค าขออนุญาตเปล่ียนลกัษณะ 
ต่อส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามวิธีการที่ก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน 
  ให้ส านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนั
นบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

  ขอ้ 59   การเปล่ียนลกัษณะกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไปที่ไดร้ับอนุญาตจากส านกังานไม่ว่ากรณีใด ใหผู้ไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการยกเลิกขอ้จ ากดั 
การโอนซ่ึงไดจ้ดัให้มีข้ึนตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (2) ดว้ย 

 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ภาค 3 
การยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 

____________________ 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

____________________ 

  ขอ้ 60   การเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
จะกระท าไดต้่อเมื่อผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ
ส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ขอ้ 61   ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามที่ก าหนดในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือจาก 
การเสนอขายครั้ งก่อน ให้ผูเ้สนอขายหลกัทรัพยย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 

หมวด 2 
การยื่นและค่าธรรมเนียม 
____________________ 

  ขอ้ 62   ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามที่ก าหนดไวใ้น
หมวดน้ี และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบที่ก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐาน 
โดยให้ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวน 
หน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาจ านวนสองชุด 
  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งขอ้มูลตามที่ก าหนดไว้ 
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ขอ้มูลที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นต่อส านักงานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
  ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามที่ก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ส้ินสุดลงแลว้  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนที่เหลือจาก 
การเสนอขายครั้ งก่อน ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 
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  ขอ้ 63   ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตช์ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนดตามมาตรา 19 

  ขอ้ 64   แบบแสดงรายการขอ้มูลที่ยื่นต่อส านักงาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ไม่มีขอ้มูลที่เป็นเท็จ หรือที่อาจท าให้ส าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความที่ควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศอื่นดว้ย ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนที่เก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกว่าที่เปิดเผยในประเทศอื่น 
  (3)  มีขอ้มูลตามที่ก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิ่มเติมตามที่ก าหนด 
ในหมวดน้ี 
  แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงและร่างหนงัสือช้ีชวนที่ยื่นต่อส านกังาน 
ตอ้งมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบญัชีที่ส านกังานให้ความเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

  ขอ้ 65   ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลที่มีรายการครบถว้น
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบ 69-IFT ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่  
ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตร์ะบุขอ้มูลตามที่ก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 65/1 

  ขอ้ 65/1   แบบแสดงรายการขอ้มูลของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ที่ยื่นต่อ
ส านกังานตามขอ้ 65(2) ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการกูย้ืมเงิน ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการกูย้ืมเงิน 
อย่างนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ในกรณีที่กองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวน
เงินที่จะกนัส ารองในแต่ละปีจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 25/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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 (ข)  ในกรณีที่เป็นการกูย้ืมเงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ี่ออกใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกนักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกูท้ี่จะ 
จดัสรรให้แก่ผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่ 
กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่าหุ้นกู้ 
ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้ งนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีที่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัย่อยของผูท้ี่จะจ าหน่าย จ่าย 
โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ให้เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเตมิ 
ที่ชดัเจนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว  รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของหน่วยทรัสตท์ี่จะจดัสรร
ให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกูท้ี่จะจดัสรรให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน ให้ระบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (ก)  รายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุดสิบรายแรกก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั้ งน้ี โดยในการนบัการถือหน่วยทรัสตด์งักล่าวให้นบัรวมการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดยีวกนัและ
บุคคลที่อยู่ภายใตผู้ม้ีอ านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 
 (ข)  จ านวนหน่วยทรัสตแ์ละสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสต์
ตาม (2) (ก) 
 (ค)  ในกรณีที่รายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตต์าม (2) (ก) ยงัไมแ่สดงถึงบุคคลที่เป็น 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แสดงไวเ้ป็น nominee account ให้ระบุช่ือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลกัที่เป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริง  เวน้แตจ่ะมีเหตุอนัสมควรที่ท าให้ไม่อาจทราบ 

ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ี่แทจ้ริงได ้
  (3)  ขอ้มูลอ่ืนใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

  ขอ้ 66   งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสตท์ี่เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนที่ออกตามมาตรา 56 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 67   ก่อนปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ไดร้ับอนุญาต หากผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มิไดแ้สดงอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนงัสือช้ีชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
การลงทุนในหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตท์ี่เสนอขาย ผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสต์ต้องด าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและ  
หนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีที่ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 6) ลงวนัที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งไม่ชา้กว่าวนัท าการถดัจากวนัที่ไดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริง 
ต่อบุคคลใดนั้น 

  ขอ้ 68   ในกรณีที่ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดเ้สนอขายหน่วยทรัสตใ์นต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เมื่อมี 
การเสนอขายหน่วยทรัสตด์งักล่าวในประเทศไทย ให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์ปิดเผยรายละเอียดของ 
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่น้อยกว่ารายละเอียดของขอ้มูลที่ไดเ้ปิดเผย 
ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นในต่างประเทศ 

หมวด 3 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

____________________ 

  ขอ้ 69   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั เมื่อเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่ออกใหม่ ซ่ึงตอ้งไดร้ับ
อนุญาตตามมาตรา 33 ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต์ตอ้งไดร้ับอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท์ี่ออกใหม่นั้นแลว้ 
  (2)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที่ส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 19 
  (3)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 77 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้  
  (4)  เมื่อพน้ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัที่ส านกังานไดร้ับแบบแสดง
รายการขอ้มูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้ งหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 
หรือขอ้มูลอ่ืนที่มิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผ่อนผนัให้แกไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 (ก)  ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบ 69-IFT  
   1.  สิบส่ีวนั ในกรณีทัว่ไป 
   2.  สามวนัท าการ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนังสือช้ีชวนภายในก าหนดเวลาสามเดือนนบัแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ของการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในครั้ งก่อน 
 (ข)  สามวนัท าการ ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 65(2) 
  (5)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ครบถว้นแลว้ 
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ภาค 4 
อ านาจของส านกังาน 

____________________ 

  ขอ้ 70   ยกเลิก 

  ขอ้ 71   ยกเลิก 

  ขอ้ 72   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที่ 1 ของหมวด 3 ของ 
ภาค 2 ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดให้การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบางกรณีตอ้งไดร้ับความเห็นชอบ
จากส านกังานก่อนท าการโฆษณาหรือจดัให้มีการส่งเสริมการขายนั้น เพื่อตรวจสอบให้การโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขายนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีผูไ้ดร้ับอนุญาตปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนที่ 1 ของหมวด 3 
ของภาค 2 ส านกังานอาจส่ังให้ผูไ้ดร้ับอนุญาตด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 
 (ก)  หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
 (ค)  ช้ีแจงเพื่อให้ผูล้งทุนไดร้ับขอ้มูลที่ครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
หรือไม่ท าให้ส าคญัผิด 
 (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาที่ก าหนดเพื่อให้ผูล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลที่ครบถว้น ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าให้ส าคญัผิด 

  ขอ้ 73   ในกรณีทีป่รากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์
ตามภาค 2 ว่าขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ที่ส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต ์
ที่ออกใหม่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถว้น หรือเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์นั้นปรากฏต่อ
ส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้น ให้ส านกังานมีอ านาจ
ดงัต่อไปน้ี 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  ส่ังให้ผูไ้ดร้บัอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหน่วยทรัสต์หรือให้ผูไ้ด้รับอนุญาตระงบั 
การเสนอขายหน่วยทรสัตไ์วก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  (2)  ส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ในส่วนที่ยงัมิได ้
เสนอขาย หรือในส่วนที่ยงัมิไดม้ีการโอนเงินที่ไดร้ับจากการเสนอขายไปยงักองทรัสตห์รือเพื่อ 
การก่อตั้งกองทรัสต ์
  ในการส่ังการตามวรรคหน่ึง ให้ส านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี ประกอบการพจิารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนที่จองซ้ือหน่วยทรัสตน์ั้น 

  ขอ้ 74   ในกรณีที่ปรากฏขอ้เท็จจริงต่อส านกังานที่เป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตต์ามค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตท์ี่ออกใหม่ตามภาค 2 ได ้ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหน่วยทรัสตม์ีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะไดร้ับอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงที่ท าให้พจิารณาไดว้่า 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระที่แทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือ
พระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือหลกัเกณฑท์ี่ออกตามกฎหมายดงักล่าว 
หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย 
โดยรวม  
  (4)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดร้ับขอ้มูลที่ถูกตอ้ง 
หรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 75   ในกรณีที่เขา้ลกัษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเงื่อนไขตามประกาศน้ีมาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาค 2 ได ้
  (1)  มีขอ้เท็จจริงที่ชดัเจนซ่ึงท าให้พจิารณาไดว้่าหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขดงักล่าว 
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  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั  ทั้งน้ี ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผนั 
  การผ่อนผนัตามวรรคหน่ึง ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน และมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เงือ่นไขให้ผูข้ออนุญาตตอ้งปฏิบตัิดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 76   ให้ส านกังานมีอ านาจผ่อนผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลที่ก าหนด
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตแ์สดงไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูล
ที่มีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอย่างมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรที่จะไม่แสดงรายละเอียด
ของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 77   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม
ภาค 3  หากส านกังานเห็นว่ามีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลที่มีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ให้ส านกังานมีอ านาจก าหนดให้ผูย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลด าเนินการดงัต่อไปน้ี
ภายในระยะเวลาที่ส านกังานก าหนด 
  (1)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล  
  (2)  จดัให้มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นที่เป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  เมื่อส านกังานด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ส านกังานหยุดนบัระยะเวลาการมีผล 
ใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไวช้ัว่คราวตามที่ก าหนดในมาตรา 75  
และหากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการตามที่ส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง 
จนล่วงเลยระยะเวลาเกินสมควร ให้ถือว่าผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ประสงคจ์ะยื่น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านักงานอีก โดยให้ส านกังานคืนแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้นต่อผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ่ไป 
  ในการก าหนดให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง  
ส านกังานอาจก าหนดให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ปิดเผยการส่ังการ การด าเนินการ  
ขอ้สังเกตของส านักงาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตผ์่านทางเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน ตามแนวทางที่ส านักงานก าหนดดว้ยก็ได้ 
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  ขอ้ 78   ส านกังานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตัิในรายละเอียดของ
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี 
และหากผูข้ออนุญาตปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ให้ถือว่าผูข้ออนุญาตมีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
ในประกาศน้ีในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
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