ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. /
เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(ฉบับประมวล)
______________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 2 แห่ งประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที กร. /2558 เรื อง การกําหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนทีให้ใช้ทรัสต์ได้
(ฉบับที ) ลงวันที เมษายน พ.ศ.
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ประกาศนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที

พฤษภาคม พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี และในแบบท้ายประกาศนี
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ทีแสดงสิ ทธิ ของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์
ในกองทรัสต์
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงดังต่อไปนี
(1) บุคคลทีได้มาซึงหน่วยทรัสต์ครังแรกเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
(2) บุคคลตาม (1) ทีได้หน่วยทรัสต์มาเพิมเติม โดยการได้มาซึงหน่วยทรัสต์เพิมเติม
ดังกล่าวเมือรวมกับหน่วยทรัสต์ทีถืออยู่แล้วคิดเป็ นมูลค่ารวมกันทังสิ นไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
การคํานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามมูลค่าการซือขาย
หน่วยทรัสต์ในแต่ละครัง
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลทีทําหน้าทีเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์
“ทีปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ทีปรึ กษาทางการเงินทีอยูใ่ นบัญชีรายชือที
สํานักงานให้ความเห็นชอบ
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
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“กิจการโครงสร้างพืนฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพืนฐานตามทีกําหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด
“ทุนชําระแล้ว” หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ทีชําระเต็มจํานวนแล้ว
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บุคคลทีเกียวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการทํารายการทีเกียวโยงกัน
“โครงการทีแล้วเสร็ จ” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพืนฐานทีก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเริ มมีรายได้ในเชิงพาณิ ชย์แล้ว
“โครงการทีไม่แล้วเสร็ จ” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพืนฐานทีไม่เข้าลักษณะ
ของโครงการทีแล้วเสร็ จ
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมทีเกียวเนื องกับธุ รกิจหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาต
ให้จดั ตังและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทําการส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภททีเกียวกับการจัดการลงทุน
“การกูย้ ืมเงิน” ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้าทําสัญญา ไม่วา่ ใน
รู ปแบบใดทีมีความมุ่งหมายหรื อเนื อหาสาระทีแท้จริ ง (substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน
“ผูท้ ีเกียวข้อง” หมายความว่า บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี กับ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
(1) คู่สมรส หรื อบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(2) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ทีเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเสี ยงข้างมากของบุคคลดังกล่าวซึ งหมายถึง
(ก) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ทีถือหุน้ ในบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จํานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดทีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ทีถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิ บ
ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดทีมีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นัน
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(ค) บริ ษทั ทีถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ มจากบริ ษทั ตาม (ข) โดยการถือหุ้น
ของบริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจาํ นวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุ้นที
จําหน่ายได้แล้วทังหมดทีมีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ทีถูกถือหุน้ นัน หรื อบุคคลธรรมดาทีถือหุน้ ใน
บริ ษทั ในทอดใดเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจํานวนสิทธิออกเสี ยงของหุ้นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดทีมี
สิ ทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ทีถูกถือหุน้ นัน
การถือหุ น้ ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ งให้นบั รวมหุน้ ของคู่สมรสหรื อ
บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานันด้วย
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลทีมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี
(1) คู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่วนของนิติบุคคลนันซึงถือหุ้นหรื อ
เป็ นหุ้นส่ วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทังหมด
(3) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ทงนี
ั มิให้รวมถึงกองทุน
สํารองเลียงชีพ
“ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์” หมายความว่า ข้อมูลทีใช้ในขันตอน
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี
(1) จํานวนและราคาทีเสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) รายละเอียดเกียวกับการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์
(4) ข้อมูลอืนใดทีเกียวข้องกับการซือขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรื อทีมีลกั ษณะ
ทํานองเดียวกันหรื อเกียวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3)

คําว่า “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่” “ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม” “บริ ษทั ใหญ่” “บริ ษทั ย่อย”
และ “ผูล้ งทุนสถาบัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคําดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิยามในประกาศเกียวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์
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ข้อ 3 ประกาศนีให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของทรัสต์
เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน ซึงเป็ นกองทรัสต์ทีมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนและแสวงหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเป็ นหลัก
ข้อ 4 ประกาศนีมีขอ้ กําหนดในเรื องดังต่อไปนี
(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของ
กองทรัสต์ ให้ยนคํ
ื าขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ของภาค 1 และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การอนุญาตและหน้าทีภายหลังการอนุญาตในภาค 2
(2) การยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในภาค 3
ภาค 1
บททัวไป
____________________
หมวด 1
ประเภททรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
และประเภทกองทรัสต์
____________________
ข้อ 5 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตามประกาศนี ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี
(1) กรรมสิ ทธิ สิ ทธิครอบครอง หรื อสิ ทธิ การเช่าในทีดิน อาคาร สิงปลูกสร้าง
เครื องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอืนใดทีเกียวข้อง เพือใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน
(2) สิ ทธิสมั ปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน
(3) สิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้
ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพืนฐานหรื อทีเกิดขึนจากการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้างพืนฐาน
หรื อการบริ หารจัดการทรัพย์สินอืนใดทีได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน
(4) สิ ทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาซือขายติดตังเครื องจักรอุปกรณ์ หรื อสัญญาก่อสร้าง
หรื อสัญญาซือขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของกิจการโครงสร้างพืนฐาน
(5) หุน้ ทีออกโดยบริ ษทั ทีมีลกั ษณะทีครบถ้วนดังนี
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(ก) เป็ นบริ ษทั ทีมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตาม (1) (2) (3)
หรื อ (4) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ดังกล่าว หรื อ
มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตาม (1) (2) (3) หรื อ (4)
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของรายได้รวมในแต่ละปี บัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
(ข) เป็ นบริ ษทั ทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี
1. เป็ นบริ ษทั ทีกองทรัสต์เป็ นหรื อจะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิออกเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทีกฎหมายของประเทศทีบริ ษทั นันจัดตังขึนได้กาํ หนดไว้สําหรับ
การผ่านมติทีมีนยั สําคัญ
2. เป็ นบริ ษทั ทีกองทรั สต์ไม่ส ามารถถื อหุ้นในบริ ษ ัทดังกล่าวได้ถึ ง
สัดส่ วนทีจะเป็ นบริ ษทั ตาม 1. เนืองจากมีขอ้ จํากัดตามกฎหมายอืน หรื อมีเงือนไขในการร่ วมทุนกับ
ภาครัฐ โดยกองทรัสต์ตอ้ งถือหุน้ หรื อจะถือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าจํานวนขันสูงทีสามารถถือได้ตามกฎหมาย
หรื อตามเงือนไขในการร่ วมทุนดังกล่าว ซึงต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี สิ บของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยง
ทังหมดของบริ ษทั นัน และแสดงได้วา่ กองทรัสต์มีหรื อจะมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั
ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ ้นในบริ ษทั นันด้วย
(6) ตราสารหนีทีออกโดยบริ ษทั ตาม (5) หรื อสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการให้กยู้ มื เงิน
แก่บริ ษทั ตาม (5) ทังนี เฉพาะในกรณี ทีกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว
ข้อ 6 ทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน อาจเป็ นกองทรัสต์ประเภทใด
ประเภทหนึงดังต่อไปนี
(1) กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป ซึงเป็ นกองทรัสต์ทีไม่มีขอ้ จํากัดตาม (2)
(2) กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ ซึงเป็ นกองทรัสต์ทีมีขอ้ จํากัดให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ทังหมดเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่
หมวด 2
การยืนคําขออนุญาตและระยะเวลาการพิจารณา
____________________
ข้อ 7 ผูย้ นคํ
ื าขออนุ ญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ตอ้ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีเป็ นการขออนุญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครังแรกและยังมิได้ก่อตัง
กองทรัสต์ ได้แก่ ผูก้ ่อตังกองทรัสต์ ซึงจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมือมีการก่อตังกองทรัสต์แล้ว


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 30/2560 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 4) ลงวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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(2) ในกรณี ทีเป็ นกองทรัสต์ทีจัดตังแล้ว ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึงสัญญาก่อตัง
ทรัสต์กาํ หนดให้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจหน้าทีในการยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามวรรคหนึงต้องเป็ นบุคคลทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ให้เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และให้หมายความรวมถึงผูท้ ีอยูร่ ะหว่างการยืนคําขอความเห็นชอบเป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
ข้อ 8 ให้บุคคลทีประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ยนคํ
ื าขอ
ต่อสํานักงานตามแบบและวิธีการทีสํานักงานประกาศกําหนด

ให้ผยู ้ นคํ
ื าขออนุ ญาตตามวรรคหนึ งชําระค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
เมือสํานักงานได้รับคําขออนุ ญาต พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตทีถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว ทังนี อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดค่าธรรมเนียมเกียวกับการขออนุญาตเสนอขาย
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ข้อ 9 คําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ตอ้ งมีทีปรึ กษาทางการเงิน
เป็ นผูร้ ่ วมจัดทําและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคําขออนุญาต
ทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วมจัดทําคําขออนุญาตตามวรรคหนึ ง ต้องมิได้เป็ นหรื อ
มีความเกียวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรื อให้สิทธิ ในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐานในลักษณะทีอาจเป็ นเหตุให้ไม่สามารถทําหน้าทีอย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
สอบทาน (การทํา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตามทีกําหนดในประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบทีปรึ กษาทางการเงิน
และขอบเขตการดําเนินงาน
ข้อ 10 เมือสํานักงานได้รับคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานทีถูกต้องครบถ้วน
ตามคู่มือสําหรับประชาชนแล้ว ให้สาํ นักงานดําเนิ นการสอบทานข้อเท็จจริ งตามขันตอนและวิธีการที
ระบุไว้ในคู่มือสําหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตทีได้จากการสอบทานข้อเท็จจริ งเพือให้
ผูข้ ออนุ ญาตชีแจงภายในระยะเวลาทีสํานักงานกําหนดในหนังสื อแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดําเนิ นการ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในหนึงร้อยยีสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับแบบคําขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน
ทีถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.48/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.48/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาคําขออนุญาตภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ที
สํานักงานได้รับคําชีแจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริ งจากผูข้ ออนุญาต
ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี ให้ผขู้ ออนุญาต
ยืนคําขอผ่อนผัน พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขอผ่อนผันต่อสํานักงานก่อนที สํานักงาน
จะเริ มการพิจารณาตามวรรคสอง ทังนี ตามขันตอนและวิธีการทีระบุในคู่มือสําหรับประชาชน
โดยสํานักงานจะพิจารณาคําขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาอนุญาต
ตามวรรคสอง
ภาค 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตและ
หน้าทีภายหลังการอนุญาต
____________________
ข้อ 11 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ จะได้รับ
อนุญาตจากสํานักงานเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีเป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป เมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
สําหรับกองทรัสต์ทุกประเภทในหมวด และหลักเกณฑ์การอนุญาตส่วนเพิมสําหรับกองทรัสต์เพือ
ผูล้ งทุนทัวไปในหมวด
(2) ในกรณี ทีเป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ เมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
การอนุญาตสําหรับกองทรัสต์ทุกประเภทในหมวด และผูข้ ออนุญาตแสดงให้เห็นได้ว่ากองทรัสต์มี
ข้อจํากัดการโอนหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะทําให้หน่วยทรัสต์ที
เสนอขายไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
เมือได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่แล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าทีภายหลังได้รับอนุญาตในหมวด 3
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หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุญาตสําหรับกองทรัสต์ทุกประเภท
____________________
ส่ วนที 1
ลักษณะของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี
____________________
ข้อ 12 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่มีประวัติการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ในเรื องทีมีนยั สําคัญ ทังนี ในช่วงระยะเวลาห้าปี ก่อนยืนคําขออนุ ญาต
(2) ไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขาดระบบทีเพียงพอทีจะทําให้
สามารถบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ได้อย่างต่อเนืองและน่าเชือถือ
(3) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ข้อ 13 ทรัสตีของกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่าขาดระบบทีเพียงพอทีจะทําให้สามารถปฏิบตั ิหน้าทีทรัสตี
ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์ได้อย่างต่อเนืองและน่าเชือถือ
(2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าทรัสตีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 22/2563 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 7) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 22/2563 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 7) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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ส่วนที 2
ลักษณะของกองทรัสต์
____________________
ข้อ 14 กองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่าเป็ นกองทรัสต์ทีถูกจัดตังขึนหรื อถูกใช้เพือการแสวงหา
ประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ (private trust)
(2) กิจการโครงสร้างพืนฐานทีเกียวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานที
กองทรัสต์ลงทุน ต้องเป็ นไปเพือประโยชน์แก่บุคคลในวงกว้าง ทังนี ให้นาํ การพิจารณาลักษณะ
ของกิจการโครงสร้างพืนฐานทีเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทยตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดตังและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพืนฐานมาใช้กบั การพิจารณาลักษณะของกิจการทีเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลในวงกว้าง
ดังกล่าว โดยอนุโลม
ข้อ 15 ชือหรื อคําแสดงชือของกองทรัสต์ตอ้ งแสดงลักษณะสําคัญของกองทรัสต์นนั ๆ
และไม่มีลกั ษณะทีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
ข้อ 16 กองทรัสต์ตอ้ งกําหนดลักษณะของผูร้ ับประโยชน์ และหน่วยทรัสต์ ซึงมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี
(1) ผูท้ จะเป็
ี นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เท่านัน
(2) การชําระค่าหน่วยทรัสต์ ต้องกระทําด้วยเงินสดหรื อเทียบเท่าเท่านัน
(3) ในกรณี ของกองทรัสต์ทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) หน่วยทรัสต์ชนิ ดเดียวกันต้องมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนทีเท่าเทียมกัน
(ข) หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนทีแตกต่างกันได้
เฉพาะในเรื องดังต่อไปนี
1. การกําหนดประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
2. ค่าธรรมเนี ยมหรื อค่าใช้จ่ายทีเรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
3. กรณี อืนใดทีแสดงได้วา่ เป็ นการแบ่งชนิ ดหน่วยทรัสต์ทีสามารถปฏิบตั ิได้
จริ ง และได้คาํ นึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม ตลอดจนผลกระทบทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่
ละชนิดจะได้รับแล้ว
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(4) ในกรณี ของกองทรัสต์ทีมีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดทีให้สิทธิในการไถ่ถอน
(redeemable unit) สัญญาก่อตังทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ กําหนดทีชัดเจนเกียวกับเงือนไขและระยะเวลาใน
การไถ่ถอนดังกล่าว และผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ การไถ่ถอนหน่วยทรัสต์นันจะไม่กระทบต่อ
ความอยู่รอดของกองทรัสต์
ข้อ 17 กองทรัสต์ตอ้ งมีขนาดไม่นอ้ ยกว่าหนึงหมืนล้านบาท โดยให้พิจารณาจาก
มูลค่าของทุนชําระแล้วทีคาดว่าจะมีภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 18 การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของกองทรัสต์ ต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) มีมูลค่าการลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานในกรณีทีมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
(2) กรณี ทีกองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
หลายโครงการ แต่ละโครงการต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสามพันล้านบาท
(3) ต้องสามารถระบุทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีกองทรัสต์จะลงทุนได้
อย่างแน่นอนแล้วในขณะทียืนคําขออนุญาต โดยกองทรัสต์พร้อมจะได้มาซึ งทรัพย์สินนันภายใน
หกเดือนนับแต่วนั ทีจัดตังกองทรัสต์แล้วเสร็ จ หรื อนับแต่วนั ทีปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือ
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติม แล้วแต่กรณี
(4) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีจะลงทุนต้องไม่เป็ นของบุคคลทีมีลกั ษณะ
ตามข้อ 18/1 เว้นแต่ในกรณีทีผูข้ ออนุญาตสามารถแสดงให้สาํ นักงานเห็นได้ว่า บุคคลดังกล่าวได้
แก้ไขเปลียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุมการดําเนินงานทีทําให้
บุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะตามข้อ 18/1(1) หรื อ (2) แล้ว มิให้นาํ ความในข้อ 18/1(1) และ (2) แล้วแต่กรณี
มาใช้บงั คับกับบุคคลนันอีก
ข้อ 18/1 กองทรัสต์ตอ้ งไม่เข้าทําสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืนฐานกับบุคคลทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี หากบุคคลนันเองหรื อบุคคลอืนทีบุคคลดังกล่าวควบคุมได้
จะมีส่วนเกียวข้องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ทีมีหุน้ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณาการมีลกั ษณะตามทีกําหนดใน (1) (ก) เท่านัน



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 54/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 3) ลงวันที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมือวันที 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 54/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 3) ลงวันที 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมือวันที 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2558)
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(1) ภายในระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
บุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขเกียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื องทีมีนยั สําคัญ
(ข) เคยถูกสํานักงานปฏิเสธคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีออกใหม่เนืองจากมีเหตุ
ทีมีนยั สําคัญอันควรสงสัยเกียวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี
1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมี
การเอือประโยชน์ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ งซึงจะทําให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุน้ รายอืนหรื อได้ประโยชน์
มากกว่าผูถ้ ือหุน้ รายอืนโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ ้นได้โดยทําให้บุคคลใดบุคคลหนึ ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนื อจากทีพึงได้ตามปกติ หรื อโดยทําให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ทีพึงได้รับ
(ค) เคยถู ก สํานักงานปฏิ เสธคําขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรั พย์ทีออกใหม่
เนื องจากมีเหตุทีทําให้สงสัยเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนทีไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน หรื อทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิด ซึงมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออําพรางหรื อสร้างข้อมูล
ทีอาจไม่มีอยูจ่ ริ งในรายการหรื อการดําเนินการทีมีนยั สําคัญ
(ง) เคยถอนคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทีออกใหม่โดยไม่มีการชีแจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสํานักงาน หรื อโดยมีการชีแจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลทีจะหักล้างข้อสงสัยในเหตุตาม (ข) หรื อ (ค) นัน
(2) ภายในระยะเวลาสิ บปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
บุคคลดังกล่าวเคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุดให้ลงโทษในความผิดเกียวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุ
เนืองจากการดําเนิ นการทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยหาย
ในวงกว้าง ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อถูกดําเนินคดีในความผิดเกียวกับทรัพย์โดยหน่วยงาน
ทีเกียวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื องจากการดําเนินงานทีมีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต
อันเป็ นเหตุทีทําให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพือให้บุคคลทีมีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลียงมิให้สาํ นักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคล
ทีมีลกั ษณะดังกล่าวนัน
ข้อ 19 การคํานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของ
กองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
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(1) กรณี ทีเป็ นการลงทุนในทรัพย์สิ นกิจการโครงสร้างพืนฐานของโครงการ
ทีไม่แล้วเสร็ จ ให้คาํ นวณจากผลรวมของราคาทีทําให้ได้มาซึงทรัพย์สินนัน และมูลค่าเงินลงทุน
ทีกองทรัสต์คาดว่าจะต้องใช้ในการพัฒนาให้เป็ นโครงการทีแล้วเสร็ จ
(2) กรณี ทีเป็ นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของโครงการ
ทีแล้วเสร็ จ ให้คาํ นวณตามราคาทีทําให้ได้มาซึงทรัพย์สินนัน
(3) กรณี ทีมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานอยูแ่ ล้ว ให้คาํ นวณ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีลงทุนอยูแ่ ล้วนัน ตามราคาทีได้จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ครังล่าสุ ด ซึงปรับปรุ งด้วยการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน (ถ้ามี)
และการตัดจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน (ถ้ามี) ทีเกิดขึนภายหลังการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินล่าสุด
กรณี ทีกองทรัสต์มีการแบ่งชําระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน เงินทีกันไว้
สําหรับการชําระราคาในคราวถัด ๆ ไป อาจนํามาคํานวณรวมเป็ นมูลค่าการลงทุนตามวรรคหนึง
(1) (2) หรื อ (3) ได้
ข้อ 20 นโยบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ของกองทรัสต์ตอ้ งจํากัดเฉพาะการให้เช่า ให้สิทธิ หรื อให้ผอู ้ ืนดําเนินการเท่านัน โดยกองทรัสต์ต้อง
มิได้ประกอบกิ จการโครงสร้ างพืนฐานเอง เว้นแต่เป็ นการประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ผ่านบริ ษทั ทีออกหุ้นตามข้อ 5(5)
ข้อ 20/1 การกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ไม่วา่ กระทําด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี
(1) มีขอ้ ตกลงและเงือนไขทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุน้ กูท้ ีให้ไถ่ถอนหุ้นกู้
เมือมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(2) มีลกั ษณะของอนุ พนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นกรณี ทีเข้าลักษณะทีครบถ้วนดังนี
(ก) ให้สิทธิลูกหนีในการชําระหนีคืนก่อนกําหนด (callable) หรื อให้สิทธิกองทรัสต์
ในการเรี ยกให้ลูกหนีชําระหนี คืนก่อนกําหนด (puttable)
(ข) กําหนดดอกเบียหรื อผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผันแปร
ตามอัตราดอกเบียของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบียอืน
(ค) ไม่มีการกําหนดเงือนไขการจ่ายดอกเบียหรื อผลตอบแทนทีอ้างอิงกับ
ปั จจัยอ้างอิงอืนเพิมเติม
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(3) มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
ส่ วนที 3
สัญญาก่อตังทรัสต์ การเปิ ดเผยข้อมูล
และหลักเกณฑ์อืน ๆ
____________________
ข้อ 21 สัญญาก่อตังทรัสต์หรื อร่ างสัญญาก่อตังทรัสต์ แล้วแต่กรณี ต้องเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน รวมทังประกาศ กฎ และคําสังทีออกตามกฎหมาย
ดังกล่าว และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี
ข้อ 22 ข้อมูลทีเปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน ต้องไม่มีเหตุทีทําให้สงสัยว่าไม่ครบถ้วนหรื อ
ไม่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อมีขอ้ ความทีอาจทําให้ผลู ้ งทุนสําคัญผิด
ข้อ 22/1 ในกรณี ทีผูข้ ออนุญาตประสงค์จะระดมทุนครังแรกจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และการกูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ีออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent
offering) ต้องแสดงได้วา่ ผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืนฐานแก่กองทรัสต์ ยอมผูกพันทีจะซือหน่วยทรัสต์เป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าทีกําหนดไว้ในข้อ 41/1
ข้อ 23 ในกรณี ทีเป็ นการขออนุ ญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุนของ
กองทรัสต์ทีจัดตังขึนแล้ว ผูข้ ออนุ ญาตต้องแสดงได้วา่ หน่วยทรัสต์ทีจะออกและเสนอขายได้ผา่ น
กระบวนการออกหน่วยทรัสต์เพิมเติมตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์มาแล้วโดยชอบ
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หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตส่ วนเพิมสําหรับ
กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป
____________________
ส่ วนที 1
การตรวจสอบหรื อสอบทาน (due diligence)
และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
____________________
ข้อ 24 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีกองทรัสต์จะลงทุนต้องผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทาน (การทํา due diligence) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทีปรึ กษาทางการเงิน โดยได้จดั ให้มี
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวข้องกับกิ จการโครงสร้างพืนฐานและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
เช่น ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็ นต้น และบุคคลดังกล่าวมีความเห็นว่า
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืนฐานมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) มีความเหมาะสมสําหรับการลงทุนของผูล้ งทุนทัวไป โดยมีศกั ยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทรัสต์นนั
(2) มีเอกสารสิ ทธิ หรื อเอกสารสัญญาทีครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการทีกองทรัสต์จะใช้ดาํ เนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์
ข้อ 25 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตามข้อ 5(1) (2) (3) หรื อ (4)
(ก) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นนิ ติบคุ คลทีมีความเชียวชาญในการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานประเภทนัน ๆ
(ข) เป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบเอกสาร
สิ ทธิและเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะ
(ค) เป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีจัดทําล่วงหน้าก่อนการลงทุนในทรัพย์สิน
ดังกล่าวเป็ นเวลาไม่เกินหนึงปี
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(ง) ในกรณี ทีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเป็ นการทําธุรกรรม
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องผ่านการประเมินมูลค่าโดย
ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) อย่างน้อยสองราย
(2) กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีเป็ นหุน้ ตามข้อ 5(5) หากหุน้ ดังกล่าว
มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีบริ ษทั ทีออกหุน้ ดังกล่าว
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน ( ) โดยอนุโลม ทังนี ให้คาํ นึงถึงภาระภาษีของบริ ษทั ดังกล่าว และปัจจัยอืนที
อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของบริ ษทั ทีกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ด้วย
( ) กรณี ทรัพย์สินอืนนอกจาก ( ) และ ( ) ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) หลักเกณฑ์ของสมาคมเกียวกับการกําหนดราคาทรัพย์สิน
(ข) ในกรณี หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกําหนดราคาของทรัพย์สินใดให้ใช้
ราคาทีเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับหรื อมาตรฐานสากล
ข้อ 26 ในกรณีทีกองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ในต่างประเทศ ต้องแสดงได้วา่ กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืนฐานตามกฎหมายของประเทศนัน โดยจัดให้มีความเห็นของทีปรึ กษาทางกฎหมายทีเชียวชาญใน
กฎหมายของประเทศนันประกอบการตรวจสอบหรื อสอบทานแล้ว
ส่ วนที 2
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ประเภทต่าง ๆ
____________________
ข้อ 27 ในกรณีทีกองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ของโครงการทีไม่แล้วเสร็ จ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวรวมกัน
ทังสิ นต้องไม่เกินร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
การลงทุนในโครงการทีไม่แล้วเสร็ จตามวรรคหนึง ให้หมายความรวมถึงกรณี ใด
กรณี หนึงดังต่อไปนีด้วย
(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของหลายโครงการ โดย
บางโครงการเป็ นโครงการทีไม่แล้วเสร็ จ
(2) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของโครงการเดียว ซึ งมี
แผนพัฒนาโครงการเป็ นส่ วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ
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ในการคํานวณมูลค่าการลงทุนตามวรรคหนึง ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 19 วรรคหนึง (1) ด้วย
ข้อ 28 ในกรณีทีกองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคตหรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตตามข้อ 5(3) ต้องแสดงได้ว่าผูป้ ระกอบกิจการ
โครงสร้างพืนฐานทีเป็ นคู่สัญญาได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
(1) จัดให้มีกลไกเพือให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์หรื อผูท้ ีผูจ้ ดั การกองทรัสต์มอบหมาย
สามารถเข้าตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของรายได้ทีกองทรัสต์มีสิทธิได้รับ
ตามสัญญา
(2) ตกลงทีจะจัดส่ งรายงานหรื อข้อมูลทีเกียวข้องต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือใช้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายได้ทีกองทรัสต์มีสิทธิได้รับตามสัญญา
ข้อ 29 กรณีทีกองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในหุ น้ ทีออกโดยบริ ษทั ตามข้อ 5(5)
ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีกลไกการกํากับดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวดําเนินการให้เป็ นไปในทํานอง
เดียวกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้สาํ หรับกองทรัสต์ทีมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
นันโดยตรง ทังนี กลไกการกํากับดูแลดังกล่าวให้รวมถึงการดําเนิ นการดังต่อไปนี
(1) มีการส่ งบุคลากรเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในบริ ษทั นัน และมีขอ้ กําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ทีทําให้การส่งบุคคลดังกล่าวต้อง
ได้รับมติเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในกรณี ทีบริ ษทั ตามวรรคหนึ งจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ
บริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยหนึงคนต้องมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย
(2) มีการกําหนดขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการทีได้รับแต่งตัง
ตาม (1) ไว้อย่างชัดเจน ซึงรวมถึง
(ก) การกําหนดกรอบอํานาจในการใช้ดุลพินิจทีชัดเจน และทีมีผลให้การพิจารณา
ของกรรมการดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ในเรื องสําคัญต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกัน
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีมีนยั สําคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีกฎหมายกําหนด
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(3) มีกลไกในการกํากับดูแลทีมีผลให้การทํารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน
หรื อการทํารายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั ดังกล่าว มีสาระของรายการและต้องผ่านระบบในการอนุมตั ิ
ของกองทรัสต์ตามข้อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์
(3/1) มีกลไกในการกํากับดูแลทีมีผลให้การกูย้ มื เงินของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้สําหรับกองทรัสต์ เว้นแต่หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราส่ วนการกูย้ มื เงินตามข้อ 31(1)
จะพิจารณาเฉพาะในชันของกองทรัสต์ก็ได้
(4) การจัดให้มีมาตรการทีจะทําให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบการดําเนินการของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือให้เป็ นไปตามกลไกทีวางไว้ตาม (1) (2) (3) และ (3/1)
ส่ วนที 3
การหารายได้ การกูย้ มื และการก่อภาระผูกพัน
____________________
ข้อ 30 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องมี
ข้อตกลงและเงือนไขของสัญญา ซึงรวมถึงอัตราค่าเช่า ค่าสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนอืนทีเกียวข้อง
ทีเป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทีสุ ดของกองทรัสต์ และมีลกั ษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับ
คู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน
ข้อ 31 การกูย้ มื เงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) มีขอ้ จํากัดอัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนของกองทรัสต์ไว้ไม่เกินกว่าสามเท่า
โดยให้คาํ นวณส่ วนของหนีสิ นและส่วนของทุนของบริ ษทั ย่อยของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ตามหลักการ
จัดทํางบการเงินรวม รวมในอัตราส่ วนหนีสิ นต่อทุนของกองทรัสต์ดว้ ย
การพิจารณาอัตราส่ วนตามวรรคหนึง ให้พจิ ารณาในวันหรื อในช่วงเวลาทีจะเกิด
ธุรกรรมดังกล่าว
(2) มีขอ้ จํากัดให้ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้เฉพาะกรณี ทีจําเป็ น
และเกียวข้องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั นี
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(ก) การก่อภาระผูกพันซึงเกียวเนืองกับการทําข้อตกลงหลักทีกองทรัสต์
สามารถกระทําได้ตามข้อกําหนดในประกาศนี เช่น การนําทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกัน
การชําระเงินกูย้ มื ซึงการกูย้ ืมเงินนันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตังทรัสต์และหลักเกณฑ์ใน
ประกาศนี
(ข) การก่อภาระผูกพันทีเป็ นเรื องปกติในทางพาณิชย์หรื อเป็ นเรื องปกติ
ในการทําธุ รกรรมประเภทนัน
ส่ วนที 4
หลักเกณฑ์กรณี อืน ๆ
____________________
ข้อ 32 ในกรณีทีเป็ นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่เพือเปลียน
ลักษณะกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป ผูข้ ออนุญาตต้องได้รับมติ
โดยชัดแจ้งจากทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงอนุมตั ิให้เปลียนลักษณะแล้ว โดยมตินนต้
ั องเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ดว้ ย
ข้อ 33 ผูข้ ออนุ ญาตต้องแสดงให้เห็นได้วา่
(1) จะสามารถนําหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังได้รับ
อนุญาตให้เสนอขายหน่ วยทรัสต์ทีออกใหม่
(2) มีกลไกการบริ หารจัดการ (fund governance) ทีสามารถรักษาสิ ทธิของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม รวมทังมีมาตรการหรื อกลไกการ
จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนจากการจัดการกองทรัสต์ เพือให้การจัดการ
กองทรัสต์ดาํ เนินไปในลักษณะทีเป็ นธรรม และไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์
หมวด 3
หน้าทีภายหลังได้รับอนุญาต
____________________
ข้อ  ให้ผูไ้ ด้รับ อนุ ญาตให้เสนอขายหน่ วยทรั สต์ข องกองทรัส ต์เพือผูล้ งทุน
รายใหญ่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบ ตั ิต ามข้อ ข้อ วรรคหนึ ง (1) และข้อ ทังนี ในกรณี ที
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การเสนอขายดังกล่าวเป็ นการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ทงจํ
ั านวนต่อผูล้ งทุนสถาบัน ให้ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตามข้อ ด้วย
ส่ วนที 1
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายหน่วยทรัสต์
____________________
ข้อ 35 ผูไ้ ด้รั บอนุ ญาตทีประสงค์จะจัดให้มีก ารโฆษณา ต้องดํา เนิ นการให้
การโฆษณานัน มีความเหมาะสมทังในด้านเนื อหา สัดส่ วนของเนือหา และวิธีการนําเสนอ เพือทําให้
ผูล้ งทุนได้รับข้อมูลทีจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยการโฆษณา
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทําให้สาํ คัญผิด
ในสาระสําคัญ
(2) สาระสําคัญของข้อมูลทีแสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลทีได้
แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสือชีชวนทีได้ยนต่
ื อสํานักงานตามภาค 3 ของประกาศนี
(3) ไม่เร่ งรัดให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
(4) ไม่มีลกั ษณะชีนําหรื อประกันผลตอบแทนทีจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์
เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสํานักงาน หรื อเป็ นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตทีมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี
(ก) มีขอ้ มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
(ข) มีขอ้ มูลความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงือนไข
(ค) ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่ นรู ปแบบทีผูล้ งทุนสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่สาํ คัญผิด
(5) มีคาํ เตือนเกียวกับความเสี ยงในการลงทุนในหน่วยทรัสต์อย่างเหมาะสม และมี
การแจ้งสถานทีสําหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมเกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์
(6) หากเป็ นการโฆษณาโดยใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอืน จะต้องเป็ นข้อมูล
ทีมาจากแหล่งทีน่าเชือถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งทีมาอย่างชัดเจน
(7) ในกรณี ทีเป็ นการโฆษณาการจัดรายการส่ งเสริ มการขาย ข้อมูลทีโฆษณาต้อง
มีขอ้ มูลของหน่วยทรัสต์ทีเสนอขายรวมอยูด่ ว้ ย โดยข้อมูลหน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นเนื อหาหลัก และข้อมูล
การจัดรายการส่ งเสริ มการขายเป็ นข้อมูลประกอบทีมีสาระเป็ นส่ วนน้อย
(8) การนําค่าโฆษณามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ให้กระทําได้เฉพาะเมือ
การโฆษณานันเป็ นไปเพือกองทรัสต์หรื อจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสต์นนั
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(9) ดูแลให้ผจู ้ ดั ทําโฆษณาร่ วมกับผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อผูจ้ ดั ให้มีการโฆษณา
เพือผูไ้ ด้รับอนุญาต ดําเนินการให้เป็ นไปตาม (1) ถึง (8)
ในกรณี ทีการโฆษณาตามวรรคหนึ งเป็ นการดําเนิ นการในช่วงระยะเวลาก่อนที
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวนจะมีผลใช้บงั คับ นอกจากหลักเกณฑ์ตามทีกําหนดไว้ใน
วรรคหนึ ง ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศทีกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการเผยแพร่
ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานก่อนวันที
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี ชวนมีผลใช้บงั คับด้วย
ข้อ 36 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้ขอ้ ความ คําเตือน หรื อข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟั งหรื อมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการนําเสนอ และต้องให้
ความสําคัญในการแสดงคําเตือนในเรื องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรื อข้อมูลส่วนใหญ่
ในโฆษณานัน ๆ ด้วย
ข้อ 37 ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจจัดให้มีการส่งเสริ มการขายได้ โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดผูล้ งทุนโดยใช้การส่ งเสริ มการขาย เพือให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยไม่คาํ นึงถึงข้อมูลทีเป็ นพืนฐานซึงจําเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพือสุ่มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรื อ
ประโยชน์อนใด
ื
(3) มีการกําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขทีผูล้ งทุนจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อนใด
ื ทีมีความชัดเจน ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด เหมาะสมและเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าเป็ นการทัวไปในระยะเวลาทีเหมาะสมเกียวกับ
การส่ งเสริ มการขาย
(5) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเกียวกับการส่ งเสริ มการขายจากกองทรัสต์
ส่ วนที
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์
____________________
ข้อ 38 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่
วันทีสํานักงานแจ้งผลการอนุ ญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้การอนุญาตเป็ นอันสิ นสุดลง
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ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึง หากผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อทรัสตีไม่สามารถดํารง
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 หรื อข้อ 13 แล้วแต่กรณี ห้ามผูไ้ ด้รับอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
จนกว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อทรัสตีจะสามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว


ข้อ 39 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดไว้สาํ หรับการจําหน่ายหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการจําหน่าย
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ ้นและใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุน้ ของบริ ษทั ทีออกตราสารทุน
โดยอนุโลม เว้นแต่ขอ้ กําหนดในส่วนนี จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอืน
เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในวรรคหนึง สํานักงานอาจ
กําหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับรู ปแบบของกองทรัสต์ได้
ข้อ 40 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้การชักชวน หรื อให้คาํ แนะนําเกียวกับการซือขาย
หรื อลงทุนในหน่วยทรัสต์ดาํ เนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภททีสามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว
เกียวกับหน่วยทรัสต์ได้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
โดยผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้สาํ หรับการให้บริ การดังกล่าวตามประเภท
ของบริ ษทั หลักทรัพย์ด้วย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ทีทําการชักชวนหรื อให้คาํ แนะนํา
เกียวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึง ต้องมีความเป็ นอิสระจากผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานให้แก่กองทรัสต์
ข้อ 41 การจัดช่องทางให้ผลู ้ งทุนแสดงเจตนาจองซื อหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ด้วยรู ปแบบ
หรื อวิธีการใด ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องดําเนินการให้ช่องทางนันแสดงข้อความว่าผูล้ งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการจองซือ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ การยกเลิกการจองซื อ การยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ และการคืนเงินค่าจองซื อ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน
ข้อ 41/1 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก หากผูไ้ ด้รับอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์และการกูย้ ืมเงินผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ีออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent
offering) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 22/2563 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 7) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 30/2560 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 4) ลงวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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( ) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผูท้ ี จะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า
หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่กองทรัสต์ ก่อนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ให้แก่
ผูล้ งทุนรายอืน
( ) มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายให้แก่บุคคลตาม ( ) ต้องมีมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า
หนึงร้อยล้านบาท หรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทงหมดที
ั
บุคคลดังกล่าวประสงค์
จะซือ แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
( ) ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องก่อตังกองทรัสต์โดยการโอนเงินทังหมดทีได้จากการจําหน่าย
หน่วยทรัสต์ตาม ( ) ให้แก่ทรัสตีเพือก่อตังกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ส่วนทีเหลือและหุน้ กูแ้ ก่ผลู ้ งทุนรายอืน
ข้อ 42 เมือสิ นสุ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่าง
หนึงดังต่อไปนี ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจํ
ั านวนและคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื อ
(1) มีผจู ้ องซือไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์
ไม่เป็ นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกียวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซือเมือรวมกับมูลค่าเงินกูย้ ืมจากบุคคลอืน (ถ้ามี)
มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานหรื อไม่ถึงจํานวนตามทีระบุไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน
(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว
ไม่เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดในส่ วนนี และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
(4) ไม่สามารถโอนเงินทีได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพือก่อตัง
กองทรัสต์ให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ในกรณี ทีมีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหนึ ง ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็ นอันสิ นสุ ดลง
ข้อ 43 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุน หากปรากฏกรณี ใดกรณี หนึง
ดังต่อไปนี ให้ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื อ
(1) มูลค่าหน่วยทรัสต์ทีจองซือเมือรวมกับเงินทีกองทรัสต์กนั ไว้เพือลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานและมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอืน (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอทีจะลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน โดยให้
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทงจํ
ั านวน
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(2) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรื อผูล้ งทุน
ต่างด้าว และทําให้การถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมือรวมกับจํานวนหน่วย
ทีถืออยูเ่ ดิม (ถ้ามี) ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดในส่วนนี โดยให้ยกเลิกการเสนอขาย
เฉพาะส่วนทีเกินกว่าอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ในกรณี ทีมีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหนึ ง (1) ให้ถือว่าการอนุญาตให้
เสนอขายหน่ วยทรัสต์เป็ นอันสิ นสุดลง
ข้อ 44 เมือปรากฏกรณี ทีเป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตแจ้งให้สํานักงานทราบภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุดงั กล่าว
ข้อ 45 ผูไ้ ด้รับ อนุ ญาตจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ บุค คลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี โดยจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 46 ด้วย
( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทรัสต์
( ) ร้อยละห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีทีมีการแบ่งชนิ ดของหน่วยทรัสต์
ในกรณี ทีกองทรัสต์มีผทู ้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐานให้แก่กองทรัสต์หลายราย และผูไ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่
บุคคลดังกล่าว ให้ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลเหล่านันรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิ บของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของกองทรัสต์
ข้อ 46 ภายใต้บงั คับของข้อ 45 ในกรณี ทีผูไ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะจัดสรร
หน่วยทรัสต์ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ใหญ่ หรื อบริ ษทั ย่อยของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลข้างต้น ผูไ้ ด้รับอนุญาต
ต้องแบ่งแยกหน่วยทรัสต์ทีจะจัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวออกจากหน่วยทรัสต์ทีจะจัดสรรให้แก่
ประชาชนทัวไปไว้อย่างชัดเจน และเปิ ดเผยประเภทบุคคลดังกล่าวรวมถึงจํานวนทีจะจัดสรรไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน
ข้อ 47 ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานใน
ประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรื อข้อกําหนดทีเกียวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานนัน
กําหนดสัดส่ วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผลู ้ งทุน
ต่างด้าวให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ หรื อข้อกําหนดนันด้วย
ในกรณี ทีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตามวรรคหนึง
ของหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกําหนดทีเกียวข้องกับกิจการโครงสร้างพืนฐานนัน
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มีการกําหนดสัดส่ วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์
ตามสัดส่ วนทีกําหนดไว้ตาสุ
ํ ดของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกําหนดนัน
ข้อ 48 ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งแก่ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตว่าบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคล
เดียวกันใด ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศนี ให้ผไู ้ ด้รับ
อนุญาตดําเนินการดังต่อไปนี
(1) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจํากัดสิ ทธิเกียวกับการออกเสี ยง
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ ซึงจัดทําขึนตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกําหนดเกียวกับ
รายการและข้อความในสัญญาก่อตังทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐาน
(2) รายงานต่อสํานักงานภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีผูไ้ ด้รับอนุญาตรู ้หรื อควรรู ้
ถึงเหตุดงั กล่าว
ข้อ 49 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดําเนินการทีจําเป็ นเพือให้มนใจได้
ั
วา่ การถือหน่วยทรัสต์
ของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศนี
ทังนี การดําเนินการทีจําเป็ นให้หมายความรวมถึงการจัดให้มีระบบงานทีสามารถควบคุมการถือ
หน่ วยทรัสต์ หรื อการแต่งตังนายทะเบียนผูถ้ ื อหน่วยทรัสต์ทีมีระบบงานดังกล่าว
ส่ วนที 3
การก่อตังกองทรัสต์ และหน้าทีต่าง ๆ
____________________
ข้อ 50 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสัญญาก่อตังทรัสต์ก่อนหรื อในวันทีมีการโอน
ทรัพย์สินทีจะให้เป็ นกองทรัสต์แก่ทรัสตี โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระไม่ต่างจากร่ างทีผ่าน
การพิจารณาของสํานักงานแล้ว
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดส่ งสําเนาสัญญาก่อตังทรัสต์ทีลงนามแล้วต่อสํานักงานภายใน
ห้าวันทําการนับแต่วนั ทีเข้าทําสัญญานัน
ข้อ  ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีการโอนเงินทีได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้แก่ทรัสตีตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 30/2560 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
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( ) ในกรณี ทีเป็ นการระดมทุนครังแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีมิใช่กรณี
ตาม ( ) ให้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ทรัสตีเพือก่อตังกองทรัสต์ให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่
วันปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
( ) ในกรณี ทีเป็ นการระดมทุนครังแรกผ่านการเสนอขายหน่วยทรัสต์และการกูย้ มื เงิน
ผ่านการเสนอขายหุน้ กูท้ ีออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกัน (concurrent offering)
(ก) ให้โอนเงินทีได้จากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่กองทรัสต์ ซึ งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าทีกําหนด
ในข้อ 41/ ( ) ให้แก่ทรัสตีเพือก่อตังกองทรัสต์ให้แล้วเสร็ จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนทีเหลือ
และหุ น้ กูท้ ีออกใหม่แก่ผลู ้ งทุน
(ข) ให้โอนเงินทีได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนทีเหลือให้แก่ทรัสตี
ภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในส่วนดังกล่าว
( ) ในกรณี อืนนอกจาก ( ) และ ( ) ให้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ทรัสตีเพือเป็ น
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ภายในสิ บห้าวันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตยืนเอกสารหลักฐานทีแสดงถึ งการโอนเงิ นตามวรรคหนึ ง
ต่อสํานักงานพร้อมกับการยืนรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ ง ( ) หรื อ ( ) (ก)
หรื อ (ข) หรื อ ( ) แล้วแต่กรณี
ข้อ 52 ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเข้าทําหน้าที
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพือปฏิบตั ิหน้าทีตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในประกาศนีและในสัญญาก่อตังทรัสต์
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดูแลให้สัญญาก่อตังทรัสต์มีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญว่า
ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที
กําหนดไว้สาํ หรับผูไ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศนี โดยอนุ โลม
ข้อ 53 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดําเนินการเพือให้หน่วยทรัสต์สามารถเข้าเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนได้ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 54 ในกรณีทีมีการแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดูแล
ให้การแก้ไขเพิมเติมดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ และไม่ขดั หรื อแย้ง
กับข้อกําหนดของประกาศนี
ให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตส่ งสําเนาสัญญาก่ อตังทรัสต์ซึงได้แก้ไขเพิมเติมให้สาํ นักงาน
ภายในห้าวันทําการนับแต่วนั ทีลงนามหรื อวันทีมีการแก้ไขเพิมเติม ตามแต่กรณี
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ข้อ 55 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามข้อผูกพันทีให้ไว้ในคําขออนุ ญาต แบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน ตลอดจนข้อกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์
ข้อ 56 ภายในระยะเวลาหนึ งปี นับจากวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชีชวนมีผลใช้บงั คับ หากทีปรึ กษาทางการเงินทีร่ วมจัดทําคําขออนุญาต
ประสงค์จะได้รับหรื อตรวจดูขอ้ มูลเพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าทีของทีปรึ กษาทางการเงินตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ทีปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการดําเนินงาน ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องให้ความร่ วมมือในการให้
ข้อมูลดังกล่าวแก่ทีปรึ กษาทางการเงินด้วย
ส่ วนที 4
การเปลียนลักษณะจากกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่
เป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป
____________________
ข้อ 57 กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ทีประสงค์จะเปลียนลักษณะเป็ นกองทรัสต์
เพือผูล้ งทุนทัวไป ให้ดาํ เนิ นการได้ดว้ ยวิธีการดังต่อไปนี
(1) กรณี ทีจะเปลียนลักษณะดังกล่าวโดยมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
ให้ดาํ เนินการตามหลักเกณฑ์การยืนคําขออนุญาต และการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่
สําหรับกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป
(2) กรณี ทีจะเปลียนลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที ออกใหม่
ให้ดาํ เนินการได้ต่อเมือได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ทังนี การเปลียนลักษณะดังกล่าวจะได้รับอนุ ญาต
จากสํานักงานเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงอนุมตั ิให้เปลียนลักษณะ
โดยมตินนต้
ั องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในสัญญาก่อตังทรัสต์ดว้ ย
(ข) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นนมี
ั ลกั ษณะ
อยูใ่ นข่ายทีจะได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่สําหรับ
กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป
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การเปลียนลักษณะจากกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุน
ทัวไปทีได้รับอนุญาตจากสํานักงานไม่ว่ากรณีใด ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิหน้าทีภายหลังการอนุญาต
ตามทีกําหนดไว้สําหรับกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไปด้วย


ข้อ 58 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตทีประสงค์จะเปลียนลักษณะของกองทรัสต์เพือผูล้ งทุน
รายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไปตามข้อ 57 วรรคหนึง (2) ยืนคําขออนุญาตเปลียนลักษณะ
ต่อสํานักงาน พร้อมทังเอกสารหลักฐานประกอบคําขออนุญาตตามวิธีการทีกําหนดไว้บนเว็บไซต์
ของสํานักงาน
ให้สํานักงานแจ้งผลการพิจารณาคําขออนุญาตตามวรรคหนึ งภายในหนึงร้อยยีสิ บวัน
นับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสําหรับประชาชน
ข้อ 59 การเปลียนลักษณะกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพือ
ผูล้ งทุนทัวไปทีได้รับอนุญาตจากสํานักงานไม่วา่ กรณีใด ให้ผไู้ ด้รับอนุญาตดําเนินการยกเลิกข้อจํากัด
การโอนซึงได้จดั ให้มีขนตามข้
ึ
อ 11 วรรคหนึง (2) ด้วย
ภาค 3
การยืนแบบแสดงรายการข้อมูล
____________________
หมวด
ข้อกําหนดทัวไป
____________________
ข้อ 60 การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
จะกระทําได้ต่อเมือผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนต่อ
สํานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 61 ในกรณีทีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลสิ นสุ ดลงแล้วหากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนที เหลือจาก
การเสนอขายครังก่อน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนแบบแสดงรายการข้
ื
อมูลฉบับใหม่ต่อสํานักงาน



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 48/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 48/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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หมวด
การยืนและค่าธรรมเนี ยม
____________________
ข้อ 62 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนแบบแสดงรายการข้
ื
อมูลตามทีกําหนดไว้ใน
หมวดนี และร่ างหนังสื อชีชวนตามแบบทีกําหนดตามมาตรา 72 ต่อสํานักงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน
โดยให้ดาํ เนิ นการดังต่อไปนี
(1) ยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนในรู ปเอกสารสิ งพิมพ์จาํ นวน
หนึงชุด รวมทังสําเนาจํานวนสองชุด
(2) ส่ งข้อมูลในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามทีกําหนดไว้
บนเว็บไซต์ของสํานักงาน
ข้อมูลทีผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนต่
ื อสํานักงานทังในรู ปเอกสารสิ งพิมพ์และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ในกรณี ทีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามทีกําหนดในแบบแสดงรายการข้อมูล
สิ นสุ ดลงแล้ว หากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนทีเหลือจาก
การเสนอขายครังก่อน ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนแบบแสดงรายการข้
ื
อมูลฉบับใหม่ต่อสํานักงาน
ข้อ 63 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ชาํ ระค่าธรรมเนี ยมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานประกาศกําหนดตามมาตรา
ข้อ 64 แบบแสดงรายการข้อมูลทียืนต่อสํานักงาน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ไม่มีขอ้ มูลทีเป็ นเท็จ หรื อทีอาจทําให้สําคัญผิด และไม่ขาดข้อความทีควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ในประเทศอืนด้วย ต้องมีรายละเอียดข้อมูลในส่ วนทีเกียวข้องไม่นอ้ ยกว่าทีเปิ ดเผยในประเทศอืน
(3) มีขอ้ มูลตามทีกําหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลเพิมเติมตามทีกําหนด
ในหมวดนี
แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึงและร่ างหนังสื อชีชวนทียืนต่อสํานักงาน
ต้องมีทีปรึ กษาทางการเงินทีอยูใ่ นบัญชีทีสํานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทําและรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อ 65 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนแบบแสดงรายการข้
ื
อมูลทีมีรายการครบถ้วน
เป็ นปัจจุบนั ต่อสํานักงาน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
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(1) กรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป
ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยืนแบบ 69-IFT ท้ายประกาศนี
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่
ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ระบุขอ้ มูลตามทีกําหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลเพิมเติม
ตามข้อ 65/1
ข้อ /  แบบแสดงรายการข้อมูลของกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ทียืนต่อ
สํานักงานตามข้อ ( ) ต้องมีขอ้ มูลเพิมเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี
( ) ในกรณี ทีกองทรัสต์จะมีการกูย้ ืมเงิน ให้ระบุขอ้ มูลเกียวกับการกูย้ มื เงิน
อย่างน้อยดังนี
(ก) ในกรณี ทีกองทรัสต์จะมีการกันเงินสํารองเพือการชําระหนี ให้ระบุจาํ นวน
เงินทีจะกันสํารองในแต่ละปี จนกว่าจะชําระหนีเสร็ จสิ น ซึงต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ใน
สัญญาก่อตังทรัสต์
(ข) ในกรณี ทีเป็ นการกูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุ ้นกูท้ ีออกใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกันกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่ วนของหุ น้ กูท้ ีจะ
จัดสรรให้แก่ผทู ้ ีจะจําหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่
กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว ซึ งต้องไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของมูลค่าหุน้ กู้
ทีเสนอขายทังหมดในครังนัน ทังนี ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูท้ ีจะจําหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานแก่กองทรัสต์ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติม
ทีชัดเจนเกียวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมทังเปิ ดเผยจํานวนและสัดส่ วนของหน่วยทรัสต์ทีจะจัดสรร
ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่ วนของหุน้ กูท้ ีจะจัดสรรให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
( ) กรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุน ให้ระบุขอ้ มูลดังนี
(ก) รายชือกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สูงสุ ดสิ บรายแรกก่อนการเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ครังนี โดยในการนับการถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้นบั รวมการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกันและ
บุคคลทีอยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอาํ นาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ข) จํานวนหน่วยทรัสต์และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ตาม ( ) (ก)



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 30/2560 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 4) ลงวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 25/2561 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 5) ลงวันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 16 มีนาคม พ.ศ. 2561)
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(ค) ในกรณี ทีรายชือกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตาม ( ) (ก) ยังไม่แสดงถึงบุคคลทีเป็ น
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริ ง เช่น รายชือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแสดงไว้เป็ น nominee account ให้ระบุชือบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหลักทีเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริ ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรทีทําให้ไม่อาจทราบ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีแท้จริ งได้
( ) ข้อมูลอืนใดทีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน
ข้อ  งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์ทีเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน (ถ้ามี) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนทีออกตามมาตรา โดยอนุโลม
ข้อ 67 ก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทีได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขาย
หน่วยทรัสต์ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนังสือชีชวนให้แก่บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพือประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
การลงทุนในหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ทีเสนอขาย ผูเ้ สนอขาย
หน่ วยทรัส ต์ตอ้ งดําเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จ จริ ง ดัง กล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและ
หนังสือชีชวนโดยพลัน ทังนี ต้องไม่ชา้ กว่าวันทีแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณี ที
แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว ต้องไม่ชา้ กว่าวันทําการถัดจากวันทีได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ ง
ต่อบุคคลใดนัน
ข้อ 68 ในกรณีทีผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์ในต่างประเทศ
โดยมีก ารเปิ ดเผยข้อมูล เกี ยวกับการเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ต ามกฎหมายต่างประเทศนัน เมื อมี
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวในประเทศไทย ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์เปิ ดเผยรายละเอียดของ
ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของข้อมูลทีได้เปิ ดเผย
ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์นนในต่
ั
างประเทศ
หมวด 3
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน
____________________
ข้อ 69 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน
มีผลใช้บงั คับ เมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 8/2563 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 6) ลงวันที 27 มกราคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 30 มกราคม พ.ศ. 2563)
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(1) ในกรณี ทีเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีออกใหม่ ซึงต้องได้รับ
อนุญาตตามมาตรา 33 ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตอ้ งได้รับอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ทีออกใหม่นนแล้
ั ว
(2) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดง
รายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีสํานักงานประกาศกําหนดตามมาตรา 19
(3) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้แก้ไขเพิมเติมข้อมูลในแบบแสดง
รายการข้อมูลและได้เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 77 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว
(4) เมือพ้นกําหนดระยะเวลาดังต่อไปนี นับแต่วนั ทีสํานักงานได้รับแบบแสดง
รายการข้อมูลทีแก้ไขเพิมเติมครังหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์
หรื อข้อมูลอืนทีมิใช่ขอ้ มูลสําคัญซึงสํานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิมเติมได้)
(ก) ในกรณี ทีเป็ นการยืนแบบ 69-IFT
1. สิ บสี วัน ในกรณี ทวไป
ั
2. สามวันทําการ ในกรณี ทีเป็ นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชีชวนภายในกําหนดเวลาสามเดือนนับแต่วนั ทีแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน
ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เดียวกันมีผลใช้บงั คับในครังก่อน
(ข) สามวันทําการ ในกรณี ทีเป็ นการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 65(2)
(5) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ระบุขอ้ มูลตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว
ภาค 4
อํานาจของสํานักงาน
____________________
ข้อ 70 ยกเลิก
ข้อ 71 ยกเลิก
ข้อ 72 เพือประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในส่ วนที 1 ของหมวด 3 ของ
ภาค 2 สํานักงานอาจดําเนิ นการดังต่อไปนี


ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 48/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 48/2558 เรื อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลบังคับใช้เมือวันที 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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(1) กําหนดให้การโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายบางกรณีตอ้ งได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานก่อนทําการโฆษณาหรื อจัดให้มีการส่งเสริ มการขายนัน เพือตรวจสอบให้การโฆษณา
หรื อการส่งเสริ มการขายนันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศนี
(2) ในกรณี ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในส่ วนที 1 ของหมวด 3
ของภาค 2 สํานักงานอาจสังให้ผไู ้ ด้รับอนุ ญาตดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึงหรื อหลายอย่างดังนี
(ก) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่งเสริ มการขาย ไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ วน
(ข) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(ค) ชีแจงเพือให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลทีครบถ้วนถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด
(ง) กระทําการหรื อไม่กระทําการใดภายในระยะเวลาทีกําหนดเพือให้ผลู ้ งทุน
ตัดสิ นใจหรื อทบทวนการตัดสิ นใจลงทุน บนพืนฐานข้อมูลทีครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง
และไม่ทาํ ให้สาํ คัญผิด
ข้อ 73 ในกรณี ทีปรากฏต่อสํานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ตามภาค 2 ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ทีสํานักงานนํามาพิจารณาเพืออนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ทีออกใหม่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรื อเปลียนแปลงไป ซึงหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์นนปรากฏต่
ั
อ
สํานักงานก่อนการอนุ ญาต สํานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์นัน ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจ
ดังต่อไปนี
(1) สังให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารชี แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิมเติม
ภายในระยะเวลาทีกําหนด และระงับการอนุ ญาตให้ออกหน่ วยทรัสต์ห รื อให้ผูไ้ ด้รับอนุ ญาตระงับ
การเสนอขายหน่วยทรัสต์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนด
(2) สังเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ในส่วนทียังมิได้
เสนอขาย หรื อในส่ วนทียังมิได้มีการโอนเงินทีได้รับจากการเสนอขายไปยังกองทรัสต์หรื อเพือ
การก่อตังกองทรัสต์
ในการสังการตามวรรคหนึง ให้สํานักงานคํานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ทีเปลียนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนทีจองซือหน่วยทรัสต์นนั
ข้อ 74 ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสํานักงานทีเป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใด
กรณี หนึงดังต่อไปนี สํานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ตามคําขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ทีออกใหม่ตามภาค 2 ได้
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(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีจะได้รับอนุญาตตามประกาศนี แต่มีขอ้ เท็จจริ งทีทําให้พจิ ารณาได้ว่า
ความมุ่งหมายหรื อเนือหาสาระทีแท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์นันเข้าลักษณะ
เป็ นการหลีกเลียงบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อ
พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรื อหลักเกณฑ์ทีออกตามกฎหมายดังกล่าว
หรื อประกาศนี
(2) การเสนอขายหน่วยทรัสต์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม
หรื ออาจทําให้ผลู ้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลทีถูกต้อง
หรื อเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 75 ในกรณีทีเข้าลักษณะอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี สํานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาํ หลักเกณฑ์ตามประกาศนีมาใช้พิจารณาคําขออนุญาต หรื อไม่นาํ เงือนไขตามประกาศนีมาใช้
บังคับกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามภาค 2 ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งทีชัดเจนซึงทําให้พจิ ารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีจะผ่อนผัน
ไม่มีนยั สําคัญสําหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี นนั และประโยชน์ทีจะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงือนไขดังกล่าว
(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จํากัดตามกฎหมายอืนทีทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงือนไขทีจะผ่อนผัน ทังนี ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอืนทีเพียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ หรื อเงือนไขทีจะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึง ให้คาํ นึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน และมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ ทังนี สํานักงานอาจกําหนด
เงือนไขให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 76 ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลทีกําหนด
เพิมเติมตามประกาศนี หากผูเ้ สนอขายหน่ วยทรัสต์ของกองทรัสต์แสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูล
ทีมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สําคัญ และมีเหตุอนั ควรทีจะไม่แสดงรายละเอียด
ของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หรื อได้ดาํ เนินการประการอืนเพือทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
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ข้อ 77 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนตาม
ภาค 3 หากสํานักงานเห็นว่ามีเหตุจาํ เป็ นและสมควรเพือให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลทีมีนยั สําคัญเพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน ให้สาํ นักงานมีอาํ นาจกําหนดให้ผยู ้ ืนแบบแสดงรายการข้อมูลดําเนินการดังต่อไปนี
ภายในระยะเวลาทีสํานักงานกําหนด
(1) ชีแจงหรื อแก้ไขเพิมเติมข้อมูล
(2) จัดให้มีผเู ้ ชียวชาญเฉพาะด้านทีเป็ นอิสระจัดทําความเห็นเกียวกับความถูกต้อง
ครบถ้วน หรื อความน่าเชือถือของข้อมูลทีปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวน
เมือสํานักงานดําเนินการตามวรรคหนึ ง ให้สํานักงานหยุดนับระยะเวลาการมีผล
ใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนไว้ชวคราวตามที
ั
กําหนดในมาตรา 75
และหากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ดาํ เนินการตามทีสํานักงานกําหนดตามวรรคหนึง
จนล่วงเลยระยะเวลาเกินสมควร ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ประสงค์จะยืน
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนต่อสํานักงานอีก โดยให้สํานักงานคืนแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่ างหนังสื อชีชวนนันต่อผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ต่อไป
ในการกําหนดให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดาํ เนินการตามวรรคหนึ ง
สํานักงานอาจกําหนดให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เปิ ดเผยการสังการ การดําเนินการ
ข้อสังเกตของสํานักงาน หรื อคําชีแจงของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ผา่ นทางเว็บไซต์
ของสํานักงาน ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนดด้วยก็ได้
ข้อ สํานักงานอาจกําหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของ
ข้อกําหนดตามประกาศนี เพือเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิทีถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี
และหากผูข้ ออนุ ญาตปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูข้ ออนุญาตมีการปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ในประกาศนี ในเรื องทีมีการออกแนวทางนัน
ประกาศ ณ วันที 9 เมษายน พ.ศ.
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