
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 12/2558 

เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบบัประมวล) 
______________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ  
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 4/2558  เร่ือง  การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนท่ีใหใ้ชท้รัสตไ์ด ้ 
(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 2   ในประกาศน้ี และในแบบทา้ยประกาศน้ี 
  “หน่วยทรัสต”์  หมายความว่า   ใบทรัสตท่ี์แสดงสิทธิของผูถื้อในฐานะผูรั้บประโยชน์
ในกองทรัสต ์
  “กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูล้งทุนสถาบนั”  หมายความวา่   ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ 
และผูล้งทุนรายใหญ่ 
  “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์  หมายความวา่   บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือท่ี
ส านกังานใหค้วามเห็นชอบ 
  “แบบแสดงรายการขอ้มูล”  หมายความวา่   แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยป์ระเภทหน่วยทรัสต ์
  “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนด
ไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
  “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 
  “ทุนช าระแลว้”  หมายความว่า   มูลค่ารวมของหน่วยทรัสตท่ี์ช าระเตม็จ านวนแลว้ 
  “ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
  “โครงการท่ีแลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ 
และเร่ิมมีรายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
  “โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
ของโครงการท่ีแลว้เสร็จ  
  “สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต  
ใหจ้ดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน 
  “การกูย้มืเงิน”  ใหห้มายความรวมถึงการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญา ไม่วา่ใน
รูปแบบใดท่ีมีความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) เขา้ลกัษณะเป็นการกูย้มืเงิน 
  “ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี กบั
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 
  (1)  คู่สมรส หรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
  (2)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีเป็นผูถื้อหุ้นเสียงขา้งมากของบุคคลดงักล่าวซ่ึงหมายถึง 
 (ก)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบุคคลดงักล่าวเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของ
จ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบุคคลดงักล่าว 
 (ข)  บุคคลธรรมดาหรือบริษทัท่ีถือหุน้ในบริษทัตาม (ก) เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ
ของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทันั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ค)  บริษทัท่ีถือหุน้ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเร่ิมจากบริษทัตาม (ข) โดยการถือหุ้น
ของบริษทัดงักล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น หรือบุคคลธรรมดาท่ีถือหุน้ใน
บริษทัในทอดใดเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนสิทธิออกเสียงของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดท่ีมี
สิทธิออกเสียงของบริษทัท่ีถูกถือหุน้นั้น 
 การถือหุน้ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหน่ึงใหน้บัรวมหุน้ของคู่สมรสหรือ 
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นดว้ย 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือ 
เป็นหุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละหา้สิบของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
  “ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสต”์  หมายความวา่   ขอ้มูลท่ีใชใ้นขั้นตอน 
การเสนอขายหน่วยทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จ านวนและราคาท่ีเสนอขาย 
  (2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย 
  (3)  รายละเอียดเก่ียวกบัการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหน่วยทรัสต์ 
  (4)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์หรือท่ีมีลกัษณะ 
ท านองเดียวกนัหรือเก่ียวกบัขอ้มูลตาม (1) (2) และ (3)  
  ค าว่า “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” และ 
“บริษทัย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการ  
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออก 
และเสนอขายหลกัทรัพย ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 9/2565  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
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  ขอ้ 3   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นกองทรัสตท่ี์มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและแสวงหา
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั 

  ขอ้ 4   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของ
กองทรัสต ์ใหย้ืน่ค าขออนุญาตตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 ของภาค 1 และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การอนุญาตและหนา้ท่ีภายหลงัการอนุญาตในภาค 2  
  (2)  การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ ใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑใ์นภาค 3 

ภาค 1 

บททัว่ไป 
____________________ 

หมวด 1 
ประเภททรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

และประเภทกองทรัสต ์
____________________ 

  ขอ้ 5   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศน้ี ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2)  สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (3)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได ้
ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
  (4)  สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซ้ือขายติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 
หรือสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
  (5)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
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 (ก)  เป็นบริษทัท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว หรือ 
มีรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) 
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 (ข)  เป็นบริษทัท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
   1.  เป็นบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นหรือจะเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ไม่นอ้ยกวา่จ านวนสิทธิออกเสียงท่ีกฎหมายของประเทศท่ีบริษทันั้นจดัตั้งขึ้นไดก้ าหนดไวส้ าหรับ 
การผา่นมติท่ีมีนยัส าคญั 
   2.  เป็นบริษทัท่ีกองทรัสต์ไม่สามารถถือหุ้นในบริษทัดังกล่าวได้ถึง 
สัดส่วนท่ีจะเป็นบริษทัตาม 1. เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืน หรือมีเง่ือนไขในการร่วมทุนกบั
ภาครัฐ โดยกองทรัสตต์อ้งถือหุน้หรือจะถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าจ านวนขั้นสูงท่ีสามารถถือไดต้ามกฎหมาย
หรือตามเง่ือนไขในการร่วมทุนดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละส่ีสิบของจ านวนสิทธิออกเสียง 
ทั้งหมดของบริษทันั้น และแสดงไดว้า่กองทรัสตมี์หรือจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการบริษทั
ดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทันั้นดว้ย 
  (6)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัตาม (5) หรือสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงิน 
แก่บริษทัตาม (5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวแลว้ 

  ขอ้ 6   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาจเป็นกองทรัสตป์ระเภทใด
ประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป ซ่ึงเป็นกองทรัสตท่ี์ไม่มีขอ้จ ากดัตาม (2) 
  (2)  กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงเป็นกองทรัสตท่ี์มีขอ้จ ากดัใหผู้ถื้อหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ 

หมวด 2 
การยืน่ค าขออนุญาตและระยะเวลาการพิจารณา 

____________________ 

  ขอ้ 7   ผูย้ืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตอ้งเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรกและยงัมิไดก่้อตั้ง
กองทรัสต ์ไดแ้ก่ ผูก่้อตั้งกองทรัสต ์ซ่ึงจะเขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ม่ือมีการก่อตั้งกองทรัสตแ์ลว้  

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทรัสตท่ี์จดัตั้งแลว้ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงสัญญาก่อตั้ง 
ทรัสตก์ าหนดใหเ้ป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการยื่นค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
  ผูจ้ดัการกองทรัสต์ตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน
ใหเ้ป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์และใหห้มายความรวมถึงผูท่ี้อยูร่ะหวา่งการยืน่ค าขอความเห็นชอบเป็น 
ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 8   ใหบุ้คคลท่ีประสงคจ์ะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ยืน่ค าขอ 
ต่อส านกังานตามแบบและวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนด 
  ใหผู้ย้ืน่ค  าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาต  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
ตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการขออนุญาตเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ และการขออนุมติัโครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

  ขอ้ 9   ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงิน 
เป็นผูร่้วมจดัท าและรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในค าขออนุญาต 
  ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิไดเ้ป็นหรือ 
มีความเก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่าหรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
สอบทาน (การท า due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบท่ีปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการด าเนินงาน  

  ขอ้ 10   เม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้น
ตามคูมื่อส าหรับประชาชนแลว้ ใหส้ านกังานด าเนินการสอบทานขอ้เทจ็จริงตามขั้นตอนและวิธีการท่ี
ระบุไวใ้นคู่มือส าหรับประชาชนและแจง้ประเด็นขอ้สังเกตท่ีไดจ้ากการสอบทานขอ้เท็จจริงเพื่อให้ 
ผูข้ออนุญาตช้ีแจงภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนดในหนงัสือแจง้ขอ้สังเกต โดยตอ้งด าเนินการ
ดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแบบค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลกัฐาน
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าช้ีแจงต่อขอ้สังเกตจากการสอบทานขอ้เทจ็จริงจากผูข้ออนุญาต 
  ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี ใหผู้ข้ออนุญาต 
ยืน่ค าขอผอ่นผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผอ่นผนัต่อส านกังานก่อนท่ีส านกังาน 
จะเร่ิมการพิจารณาตามวรรคสอง  ทั้งน้ี ตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน  
โดยส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบัการพิจารณาอนุญาต 
ตามวรรคสอง 

ภาค 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและ 
หนา้ท่ีภายหลงัการอนุญาต 
____________________ 

  ขอ้ 11   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของกองทรัสต ์จะไดรั้บ
อนุญาตจากส านกังานเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารอนุญาต
ส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภทในหมวด 1 และหลกัเกณฑก์ารอนุญาตส่วนเพิ่มส าหรับกองทรัสตเ์พื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไปในหมวด 2 
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
การอนุญาตส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภทในหมวด 1 และผูข้ออนุญาตแสดงใหเ้ห็นไดว้า่กองทรัสตมี์
ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยทรัสตไ์ม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยทรัสตด์งักล่าวจะท าใหห้น่วยทรัสตท่ี์
เสนอขายไม่สามารถคงลกัษณะการเสนอขายตอ่ผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
  เม่ือไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่แลว้ ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้ง
ปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บอนุญาตในหมวด 3 
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หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภท 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
ลกัษณะของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตี 

____________________ 

  ขอ้ 12   ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีประวติัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั  ทั้งน้ี ในช่วงระยะเวลาห้าปีก่อนยืน่ค าขออนุญาต 
  (2)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตข์าดระบบท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้
สามารถบริหารจดัการกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
  (3)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
และมาตรฐานการปฏิบติังาน 

  ขอ้ 13   ทรัสตีของกองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ขาดระบบท่ีเพียงพอท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีทรัสตี 
ใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดอ้ยา่งต่อเน่ืองและน่าเช่ือถือ 
  (2)  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 22/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 
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ส่วนท่ี 2 
ลกัษณะของกองทรัสต ์

____________________ 

  ขอ้ 14   กองทรัสตต์อ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่เป็นกองทรัสตท่ี์ถูกจดัตั้งขึ้นหรือถูกใชเ้พื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust) 
  (2)  กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ี
กองทรัสตล์งทุน ตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ใหน้ าการพิจารณาลกัษณะ 
ของกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้งของประเทศไทยตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานมาใชก้บัการพิจารณาลกัษณะของกิจการท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในวงกวา้ง
ดงักล่าว โดยอนุโลม 

  ขอ้ 15   ช่ือหรือค าแสดงช่ือของกองทรัสตต์อ้งแสดงลกัษณะส าคญัของกองทรัสตน์ั้น ๆ 
และไม่มีลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรัสต ์

  ขอ้ 16   กองทรัสตต์อ้งก าหนดลกัษณะของผูรั้บประโยชน์ และหน่วยทรัสต ์ซ่ึงมี 
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูท่ี้จะเป็นผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ท่านั้น 
  (2)  การช าระค่าหน่วยทรัสต ์ตอ้งกระท าดว้ยเงินสดหรือเทียบเท่าเท่านั้น 
  (3)  ในกรณีของกองทรัสตท่ี์มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หน่วยทรัสตช์นิดเดียวกนัตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 
 (ข)  หน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได้
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   1.  การก าหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์
   2.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์
   3.  กรณีอ่ืนใดท่ีแสดงไดว้า่เป็นการแบ่งชนิดหน่วยทรัสตท่ี์สามารถปฏิบติัได้
จริง และไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม ตลอดจนผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่
ละชนิดจะไดรั้บแลว้ 
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  (4)  ในกรณีของกองทรัสตท่ี์มีการออกหน่วยทรัสตช์นิดท่ีใหสิ้ทธิในการไถ่ถอน 
(redeemable unit) สัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งมีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเง่ือนไขและระยะเวลาใน 
การไถ่ถอนดงักล่าว และผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่การไถ่ถอนหน่วยทรัสตน์ั้นจะไม่กระทบต่อ 
ความอยูร่อดของกองทรัสต ์

  ขอ้ 17   กองทรัสตต์อ้งมีขนาดไม่นอ้ยกวา่หน่ึงหม่ืนลา้นบาท โดยใหพ้ิจารณาจาก 
มูลค่าของทุนช าระแลว้ท่ีคาดวา่จะมีภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 18   การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต ์ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีมูลค่าการลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 
ของกองทรัสต ์ เวน้แต่ไดรั้บการผอ่นผนัจากส านกังานในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 
  (2)  กรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หลายโครงการ แต่ละโครงการตอ้งมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่สามพนัลา้นบาท 
  (3)  ตอ้งสามารถระบุทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนได ้
อยา่งแน่นอนแลว้ในขณะท่ียืน่ค  าขออนุญาต โดยกองทรัสตพ์ร้อมจะไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้นภายใน 
หกเดือนนับแต่วนัท่ีจดัตั้งกองทรัสต์แลว้เสร็จ หรือนับแต่วนัท่ีปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อ 
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม แลว้แต่กรณี 
  (4)  ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะลงทุนตอ้งไม่เป็นของบุคคลท่ีมีลกัษณะ 
ตามขอ้ 18/1  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตสามารถแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้่า บุคคลดงักล่าวได ้
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเหต ุระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุมการด าเนินงานท่ีท าให ้
บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะตามขอ้ 18/1(1) หรือ (2) แลว้ มิใหน้ าความในขอ้ 18/1(1) และ (2) แลว้แต่กรณี 
มาใชบ้งัคบักบับุคคลนั้นอีก 

  ขอ้ 18/1   กองทรัสตต์อ้งไม่เขา้ท าสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานกบับุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลดงักล่าวควบคุมได ้
จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรัสต ์ เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหพ้ิจารณาการมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน (1) (ก) เท่านั้น 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 54/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 54/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  ภายในระยะเวลาหา้ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย  ์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 
 (ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เน่ืองจากมีเหตุ 
ท่ีมีนยัส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมโดยอาจมี 
การเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าใหไ้ดเ้ปรียบผูถื้อหุน้รายอ่ืนหรือไดป้ระโยชน์
มากกวา่ผูถื้อหุน้รายอ่ืนโดยไม่สมควร 
   2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง  
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บ 
 (ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ 
เน่ืองจากมีเหตุที่ท าให้สงสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพรางหรือสร้างขอ้มูล 
ท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั   
 (ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยในเหตุตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภายในระยะเวลาสิบปีก่อนวนัยืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
บุคคลดงักล่าวเคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุ
เน่ืองจากการด าเนินการท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหาย 
ในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ 
  (3)  อยู่ระหวา่งถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดยหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต  
อนัเป็นเหตท่ีุท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น 

  ขอ้ 19   การค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ 
ท่ีไม่แลว้เสร็จ ใหค้  านวณจากผลรวมของราคาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น และมูลค่าเงินลงทุน 
ท่ีกองทรัสตค์าดวา่จะตอ้งใชใ้นการพฒันาให้เป็นโครงการท่ีแลว้เสร็จ   
  (2)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการ 
ท่ีแลว้เสร็จ ใหค้  านวณตามราคาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น 
  (3)  กรณีท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยูแ่ลว้ ใหค้  านวณ
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีลงทุนอยูแ่ลว้นั้น ตามราคาท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น
คร้ังล่าสุด ซ่ึงปรับปรุงดว้ยการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี)  
และการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นล่าสุด 
  กรณีท่ีกองทรัสตมี์การแบ่งช าระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เงินท่ีกนัไว ้
ส าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป อาจน ามาค านวณรวมเป็นมูลค่าการลงทุนตามวรรคหน่ึง  
(1) (2) หรือ (3) ได ้

  ขอ้ 20   นโยบายการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ของกองทรัสตต์อ้งจ ากดัเฉพาะการใหเ้ช่า ใหสิ้ทธิ หรือให้ผูอ่ื้นด าเนินการเท่านั้น โดยกองทรัสต์ตอ้ง 
มิไดป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง  เวน้แต่เป็นการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ผ่านบริษทัท่ีออกหุ้นตามขอ้ 5(5) 

  ขอ้ 20/1   การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่กระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กู้ 
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 
  (2)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  ใหสิ้ทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิกองทรัสต ์
ในการเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable)  
 (ข)  ก าหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปร 
ตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน  
 (ค)  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบั 
ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  (3)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ส่วนท่ี 3 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์การเปิดเผยขอ้มูล  

และหลกัเกณฑอ่ื์น ๆ  
____________________ 

  ขอ้ 21   สัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต ์แลว้แต่กรณี  ตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  รวมทั้งประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกตามกฎหมาย
ดงักล่าว และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ี 

  ขอ้ 22   ขอ้มูลท่ีเปิดเผยต่อผูล้งทุน ตอ้งไม่มีเหตุท่ีท าใหส้งสัยวา่ไม่ครบถว้นหรือ 
ไมเ่พยีงพอต่อการตดัสินใจลงทุน หรือมีขอ้ความท่ีอาจท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 

  ขอ้ 22/1   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนคร้ังแรกจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 
offering) ตอ้งแสดงไดว้า่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานแก่กองทรัสต ์ยอมผกูพนัท่ีจะซ้ือหน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 41/1 

  ขอ้ 23   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุนของ
กองทรัสตท่ี์จดัตั้งขึ้นแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่หน่วยทรัสตท่ี์จะออกและเสนอขายไดผ้า่น
กระบวนการออกหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตม์าแลว้โดยชอบ   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารอนุญาตส่วนเพิ่มส าหรับ 

กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
____________________ 

ส่วนท่ี 1 
การตรวจสอบหรือสอบทาน (due diligence)  

และการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
____________________ 

  ขอ้ 24   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนตอ้งผา่นการตรวจสอบ
หรือสอบทาน (การท า due diligence) ของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละท่ีปรึกษาทางการเงิน โดยไดจ้ดัใหมี้ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เช่น ขอ้มูลดา้นการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็นตน้ และบุคคลดงักล่าวมีความเห็นว่า
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีศกัยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนตามวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกองทรัสตน์ั้น 
  (2)  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีครบถว้น ชดัเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการท่ีกองทรัสตจ์ะใชด้ าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ 

  ขอ้ 25   การประเมินมลูค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 5(1) (2) (3) หรือ (4)  
 (ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ  
 (ข)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งเต็มรูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสาร
สิทธิและเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ 
 (ค)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัท าล่วงหนา้ก่อนการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี 
 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ง)  ในกรณีท่ีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท าธุรกรรม 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งผา่นการประเมินมูลค่าโดย 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม (ก) อยา่งนอ้ยสองราย 
  (2)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหุน้ตามขอ้ 5(5)  หากหุน้ดงักล่าว 
มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีบริษทัท่ีออกหุน้ดงักล่าว
ลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว และปัจจยัอ่ืนท่ี
อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริษทัท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 
  (3)  กรณีทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หลกัเกณฑข์องสมาคมเก่ียวกบัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น  
 (ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดราคาของทรัพยสิ์นใดใหใ้ช้
ราคาท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล  

  ขอ้ 26   ในกรณีท่ีกองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ในต่างประเทศ ตอ้งแสดงไดว้า่กองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยจดัใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญใน
กฎหมายของประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ 

ส่วนท่ี 2 
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเภทต่าง ๆ  
____________________ 

  ขอ้ 27   ในกรณีท่ีกองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวรวมกนั
ทั้งส้ินตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์  
  การลงทุนในโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของหลายโครงการ โดย 
บางโครงการเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ   
  (2)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเดียว ซ่ึงมี
แผนพฒันาโครงการเป็นส่วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยงัพฒันาไม่แลว้เสร็จ 
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  ในการค านวณมูลค่าการลงทุนตามวรรคหน่ึง  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น 
ขอ้ 19 วรรคหน่ึง (1) ดว้ย 

  ขอ้ 28   ในกรณีท่ีกองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้
ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดใ้นอนาคตตามขอ้ 5(3) ตอ้งแสดงไดว้า่ผูป้ระกอบกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นคู่สัญญาไดด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัใหมี้กลไกเพื่อให้ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือผูท่ี้ผูจ้ดัการกองทรัสตม์อบหมาย
สามารถเขา้ตรวจสอบหรือสอบยนัความถูกตอ้งครบถว้นของรายไดท่ี้กองทรัสตมี์สิทธิไดรั้บ 
ตามสัญญา 
  (2)  ตกลงท่ีจะจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อใช ้
ในการติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของรายไดท่ี้กองทรัสตมี์สิทธิไดรั้บตามสัญญา 

  ขอ้ 29   กรณีท่ีกองทรัสตป์ระสงคจ์ะลงทุนในหุน้ท่ีออกโดยบริษทัตามขอ้ 5(5)  
ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านอง
เดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
นั้นโดยตรง  ทั้งน้ี กลไกการก ากบัดูแลดงักล่าวใหร้วมถึงการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีการส่งบุคลากรเขา้เป็นกรรมการของบริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยตามสัดส่วน 
การถือหุน้ในบริษทันั้น และมีขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ท าใหก้ารส่งบุคคลดงักล่าวตอ้ง 
ไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
 ในกรณีท่ีบริษทัตามวรรคหน่ึงจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของ
บริษทัดงักล่าวอยา่งนอ้ยหน่ึงคนตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
  (2)  มีการก าหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้ง
ตาม (1) ไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงรวมถึง 
 (ก)  การก าหนดกรอบอ านาจในการใชดุ้ลพินิจท่ีชดัเจน และท่ีมีผลใหก้ารพิจารณา 
ของกรรมการดงักล่าวในการออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัในเร่ืองส าคญัตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตก่์อน 
 (ข)  การติดตามดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน 
และผลการด าเนินงาน การท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบัผูจ้ดัการกองทรัสต์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญั ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 (ค)  การติดตามดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัดงักล่าวปฏิบติัใหเ้ป็นไป 
ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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  (3)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารท ารายการระหวา่งบริษทัดงักล่าวกบั 
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น 
หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว มีสาระของรายการและตอ้งผา่นระบบในการอนุมติั 
ของกองทรัสตต์ามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (3/1)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารกูย้มืเงินของบริษทัดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสต ์ เวน้แต่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 31(1) 
จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได ้
  (4)  การจดัใหมี้มาตรการท่ีจะท าใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบการด าเนินการของ
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามกลไกท่ีวางไวต้าม (1) (2) (3) และ (3/1) 

ส่วนท่ี 3 
การหารายได ้การกูย้มื และการก่อภาระผกูพนั  

____________________ 

  ขอ้ 30   การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมี 
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญา ซ่ึงรวมถึงอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
ท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต ์และมีลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบั
คู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั  

  ขอ้ 31   การกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  มีขอ้จ ากดัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทรัสตไ์วไ้ม่เกินกวา่สามเท่า 
โดยใหค้  านวณส่วนของหน้ีสินและส่วนของทุนของบริษทัยอ่ยของกองทรัสต ์(ถา้มี) ตามหลกัการ 
จดัท างบการเงินรวม รวมในอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของกองทรัสตด์ว้ย 
 การพิจารณาอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาในวนัหรือในช่วงเวลาท่ีจะเกิด
ธุรกรรมดงักล่าว 
  (2)  มีขอ้จ ากดัใหก่้อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ดเ้ฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น 
และเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทรัสตด์งัน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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 (ก)  การก่อภาระผกูพนัซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการท าขอ้ตกลงหลกัท่ีกองทรัสต ์
สามารถกระท าไดต้ามขอ้ก าหนดในประกาศน้ี เช่น การน าทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ปเป็นหลกัประกนั 
การช าระเงินกูย้มื ซ่ึงการกูย้มืเงินนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละหลกัเกณฑใ์น
ประกาศน้ี 
 (ข)  การก่อภาระผกูพนัท่ีเป็นเร่ืองปกติในทางพาณิชยห์รือเป็นเร่ืองปกติ 
ในการท าธุรกรรมประเภทนั้น 

ส่วนท่ี 4 
หลกัเกณฑก์รณีอ่ืน ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 32   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่เพื่อเปล่ียน
ลกัษณะกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป ผูข้ออนุญาตตอ้งไดรั้บมติ 
โดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งอนุมติัให้เปล่ียนลกัษณะแลว้ โดยมตินั้นตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตด์ว้ย 

  ขอ้ 33   ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงใหเ้ห็นไดว้า่ 
  (1)  จะสามารถน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายหลงัไดรั้บ
อนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 
  (2)  มีกลไกการบริหารจดัการ (fund governance) ท่ีสามารถรักษาสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และปฏิบติัต่อผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งเป็นธรรม  รวมทั้งมีมาตรการหรือกลไกการ 
จดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการจดัการกองทรัสต ์เพื่อใหก้ารจดัการ
กองทรัสตด์ าเนินไปในลกัษณะท่ีเป็นธรรม และไม่เป็นการเอาเปรียบกองทรัสต์ 

หมวด 3 
หนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บอนุญาต 

____________________ 

  ขอ้ 34   ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้งทุน 
รายใหญ่ได้รับยกเวน้ไม่ต้องปฏิบติัตามขอ้ 39 ขอ้ 42 วรรคหน่ึง (1) และขอ้ 53  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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การเสนอขายดงักล่าวเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั ให้ไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 40 ด้วย 

ส่วนท่ี 1 
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายหน่วยทรัสต ์  

____________________ 

  ขอ้ 35   ผูไ้ด้รับอนุญาตท่ีประสงค์จะจดัให้มีการโฆษณา ตอ้งด าเนินการให้  
การโฆษณานั้น มีความเหมาะสมทั้งในดา้นเน้ือหา สัดส่วนของเน้ือหา และวิธีการน าเสนอ เพื่อท าให้ 
ผูล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยการโฆษณา 
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่มีลกัษณะเป็นเทจ็ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบงั หรือท าใหส้ าคญัผิด 
ในสาระส าคญั 
  (2)  สาระส าคญัของขอ้มูลท่ีแสดงในโฆษณาตอ้งไม่นอกเหนือไปจากขอ้มูลท่ีได้ 
แสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานตามภาค 3 ของประกาศน้ี 
  (3)  ไม่เร่งรัดให้ผูล้งทุนตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ 
  (4)  ไม่มีลกัษณะช้ีน าหรือประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการลงทุนในหน่วยทรัสต ์  
เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตท่ีมีลกัษณะ
ครบถว้นดงัน้ี 
 (ก)  มีขอ้มูลประกอบการประมาณการอยา่งเหมาะสม 
 (ข)  มีขอ้มูลความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเง่ือนไข 
 (ค)  ขอ้มูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่นรูปแบบท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยไม่ส าคญัผิด 
  (5)  มีค  าเตือนเก่ียวกบัความเส่ียงในการลงทุนในหน่วยทรัสตอ์ยา่งเหมาะสม และมี 
การแจง้สถานท่ีส าหรับการติดต่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสต ์
  (6)  หากเป็นการโฆษณาโดยใชห้รืออา้งอิงขอ้มูลของบุคคลอ่ืน จะตอ้งเป็นขอ้มูล 
ท่ีมาจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั โดยตอ้งมีการระบุแหล่งท่ีมาอยา่งชดัเจน  
  (7)  ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาการจดัรายการส่งเสริมการขาย ขอ้มูลท่ีโฆษณาตอ้ง 
มีขอ้มูลของหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขายรวมอยูด่ว้ย โดยขอ้มูลหน่วยทรัสตต์อ้งเป็นเน้ือหาหลกั และขอ้มูล 
การจดัรายการส่งเสริมการขายเป็นขอ้มูลประกอบท่ีมีสาระเป็นส่วนนอ้ย 
  (8)  การน าค่าโฆษณามาหกัเป็นค่าใชจ่้ายของกองทรัสต ์ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือ 
การโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทรัสตห์รือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสตน์ั้น 
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  (9)  ดูแลใหผู้จ้ดัท าโฆษณาร่วมกบัผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือผูจ้ดัใหมี้การโฆษณา 
เพื่อผูไ้ดรั้บอนุญาต ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม (1) ถึง (8) 
  ในกรณีท่ีการโฆษณาตามวรรคหน่ึงเป็นการด าเนินการในช่วงระยะเวลาก่อนท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนจะมีผลใชบ้งัคบั นอกจากหลกัเกณฑต์ามท่ีก าหนดไวใ้น 
วรรคหน่ึง ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเผยแพร่ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก่อนวนัท่ี 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบัดว้ย 

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

  ขอ้ 37   ผูไ้ดรั้บอนุญาตอาจจดัใหมี้การส่งเสริมการขายได ้โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผูล้งทุนโดยใชก้ารส่งเสริมการขาย เพื่อใหผู้ล้งทุน 
ตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต ์โดยไม่ค  านึงถึงขอ้มูลท่ีเป็นพื้นฐานซ่ึงจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน 
  (2)  ไม่เป็นการชิงโชคหรือจบัฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด 
  (3)  มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บของสมนาคุณ สิทธิ หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด ท่ีมีความชดัเจน ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่ท าใหส้ าคญัผิด เหมาะสมและเป็นธรรม 
  (4)  มีการแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้เป็นการทัว่ไปในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั 
การส่งเสริมการขาย 
  (5)  ไม่คิดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต์ 

ส่วนท่ี 2 
การเสนอขายและจดัสรรหน่วยทรัสต์ 

____________________ 

  ขอ้ 38   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในหกเดือนนบัแตว่นัท่ี
ส านกังานแจง้การอนุญาต  หากไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาดงักล่าวและ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2564  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 
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ยงัประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อไป ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่ขอขยายระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยทรัสตต่์อส านกังานไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด โดยตอ้งแจง้เหตุผลของการ
ขอขยายระยะเวลาและแจง้ขอ้มูลในส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัดว้ย (ถา้มี) มาพร้อมดว้ย  
ทั้งน้ี ใหส้ านกังานมีอ านาจขยายระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรแตไ่ม่เกินสิบสองเดือนนบัแต่ส านกังาน
แจง้การอนุญาตในคร้ังแรก  

ในกรณีท่ีรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีอายเุกิน 
หน่ึงปีในวนัท่ีกองทรัสตเ์สนอขายหน่วยทรัสต ์หรือในกรณีท่ีมีปัจจยัท่ีอาจท าใหมู้ลค่าการประเมิน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัใหมี้การ
ปรับปรุงรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ป็นปัจจุบนัก่อนด าเนินการ
เสนอขายหน่วยทรัสต ์

ในระหวา่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หากผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือทรัสตีไม่สามารถด ารง
เงินกองทุนตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 หรือขอ้ 13 แลว้แต่กรณี หา้มผูไ้ดรั้บอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
จนกวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตหรือทรัสตีจะสามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

  ขอ้ 39   ในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับการจ าหน่ายหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจ าหน่าย 
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัท่ีออกตราสารทุน  
โดยอนุโลม  เวน้แต่ขอ้ก าหนดในส่วนน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในวรรคหน่ึง ส านกังานอาจ 
ก าหนดการอนุโลมใชใ้นรายละเอียดใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของกองทรัสตไ์ด ้ 

  ขอ้ 40   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหก้ารชกัชวน หรือใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือขาย
หรือลงทุนในหน่วยทรัสตด์ าเนินการผา่นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทท่ีสามารถเป็นผูใ้ห้บริการดงักล่าว
เก่ียวกบัหน่วยทรัสตไ์ด ้ เวน้แต่ผูไ้ดรั้บอนุญาตมีสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยป์ระเภทดงักล่าวอยูแ่ลว้ 
โดยผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับการใหบ้ริการดงักล่าวตามประเภท
ของบริษทัหลกัทรัพยด์ว้ย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงขอ้หา้มในการจดัสรรหลกัทรัพย์ 
  บริษทัหลกัทรัพยห์รือผูไ้ดรั้บอนุญาต แลว้แต่กรณี ท่ีท าการชกัชวนหรือให้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัการลงทุนในหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง ตอ้งมีความเป็นอิสระจากผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทรัสต ์
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  ขอ้ 41   การจดัช่องทางใหผู้ล้งทุนแสดงเจตนาจองซ้ือหน่วยทรัสตไ์ม่วา่ดว้ยรูปแบบ
หรือวิธีการใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตจะตอ้งด าเนินการใหช่้องทางนั้นแสดงขอ้ความวา่ผูล้งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการจองซ้ือ การจดัสรรหน่วยทรัสต ์การยกเลิกการจองซ้ือ การยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต ์และการคืนเงินค่าจองซ้ือ ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 41/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก  หากผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 
offering) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า  
หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ 
ผูล้งทุนรายอ่ืน 
  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลตาม (1) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีบุคคลดงักล่าวประสงค ์
จะซ้ือ แลว้แต่มูลคา่ใดจะต ่ากวา่ 
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งก่อตั้งกองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทั้งหมดท่ีไดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสตต์าม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 51 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือและหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุนรายอ่ืน 

  ขอ้ 42   เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก  หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวนและคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ  
  (1)  มีผูจ้องซ้ือไม่ถึงสองร้อยหา้สิบราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต ์
ไม่เป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการรับหน่วยทรัสตเ์ป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จองซ้ือเม่ือรวมกบัมูลค่าเงินกูย้มืจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี)  
มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือไม่ถึงจ านวนตามท่ีระบุไว ้
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 
  (3)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูล้งทุนต่างดา้ว 
ไม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในส่วนน้ี และไม่สามารถแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
  (4)  ไม่สามารถโอนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้ง
กองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่การอนุญาตใหเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตเ์ป็นอนัส้ินสุดลง 

  ขอ้ 43   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน  หากปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละคืนเงินใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ 
  (1)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จองซ้ือเม่ือรวมกบัเงินท่ีกองทรัสตก์นัไวเ้พื่อลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานและมูลค่าเงินกูย้มืจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี) มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุน
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน โดยให้
ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสตท์ั้งจ านวน 
  (2)  มีการจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูล้งทุน 
ต่างดา้ว และท าใหก้ารถือหน่วยทรัสตข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดงักล่าวเม่ือรวมกบัจ านวนหน่วย 
ท่ีถืออยูเ่ดิม (ถา้มี) ไม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนน้ี โดยใหย้กเลิกการเสนอขาย
เฉพาะส่วนท่ีเกินกวา่อตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
  ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหน่ึง (1) ให้ถือวา่การอนุญาตให ้
เสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นอนัส้ินสุดลง 

  ขอ้ 44   เม่ือปรากฏกรณีท่ีเป็นเหตุใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต ์ 
ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตแจง้ใหส้ านกังานทราบภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 45   ผูไ้ด้รับอนุญาตจะจดัสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนัใดไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี โดยจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 46 ดว้ย 
  (1)  ร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์ 
  (2)  ร้อยละหา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยทรัสต ์
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์
  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทรัสตห์ลายราย และผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่
บุคคลดงักล่าว ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่บุคคลเหล่านั้นรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 
หา้สิบของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทรัสต ์
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  ขอ้ 46   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 45 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะจดัสรร
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม  
บริษทัใหญ่ หรือบริษทัย่อยของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลขา้งตน้ ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งแบ่งแยกหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรให้แก่บุคคลดงักล่าวออกจากหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่
ประชาชนทัว่ไปไวอ้ยา่งชดัเจน และเปิดเผยประเภทบุคคลดงักล่าวรวมถึงจ านวนท่ีจะจดัสรรไวใ้น 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน 

  ขอ้ 47   ในกรณีท่ีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใน
ประเทศไทย หากกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไว ้ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสตแ์ก่ผูล้งทุน 
ต่างดา้วใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้นดว้ย   
  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึง
ของหลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น 
มีการก าหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้งทุนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัสรรหน่วยทรัสต์
ตามสัดส่วนท่ีก าหนดไวต้ ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

  ขอ้ 48   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เท็จจริงแก่ผูไ้ด้รับอนุญาตว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล 
เดียวกนัใด ถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราหรือหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี ใหผู้ไ้ดรั้บ
อนุญาตด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบโดยไม่ชกัชา้ถึงขอ้จ ากดัสิทธิเก่ียวกบัการออกเสียง
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ซ่ึงจดัท าขึ้นตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
รายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (2)  รายงานต่อส านกังานภายในหา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุดงักล่าว 

  ขอ้ 49   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การถือหน่วยทรัสต ์
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเป็นไปตามอตัราและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี   
ทั้งน้ี การด าเนินการท่ีจ าเป็นใหห้มายความรวมถึงการจดัใหมี้ระบบงานท่ีสามารถควบคุมการถือ
หน่วยทรัสต์ หรือการแต่งตั้งนายทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต์ท่ีมีระบบงานดงักล่าว 
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ส่วนท่ี 3 
การก่อตั้งกองทรัสต ์และหนา้ท่ีต่าง ๆ  

____________________ 

  ขอ้ 50   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้สัญญาก่อตั้งทรัสตก่์อนหรือในวนัท่ีมีการโอน
ทรัพยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสตแ์ก่ทรัสตี โดยสัญญาดงักล่าวตอ้งมีสาระไม่ต่างจากร่างท่ีผา่น 
การพิจารณาของส านกังานแลว้  
  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตจดัส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ลงนามแลว้ต่อส านกังานภายใน 
หา้วนัท าการนบัแต่วนัท่ีเขา้ท าสัญญานั้น 

  ขอ้ 51   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การโอนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ใหแ้ก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการระดมทุนคร้ังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์มิใช่กรณี 
ตาม (2) ให้โอนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์หแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่
วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  (2)  ในกรณีท่ีเป็นการระดมทุนคร้ังแรกผา่นการเสนอขายหน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงิน 
ผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent offering) 
 (ก)  ใหโ้อนเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน  
ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ซ่ึงมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนด
ในขอ้ 41/1(2) ใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตใ์ห้แลว้เสร็จก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือ
และหุน้กูท่ี้ออกใหม่แก่ผูล้งทุน 
 (ข)  ใหโ้อนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือใหแ้ก่ทรัสตี
ภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์นส่วนดงักล่าว 
  (3)  ในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหโ้อนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อเป็น
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตภ์ายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
  ให้ผูไ้ด้รับอนุญาตยื่นเอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึง 
ต่อส านกังานพร้อมกบัการยื่นรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) (ก)  
หรือ (ข) หรือ (3) แลว้แต่กรณี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
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  ขอ้ 52   ภายหลงัการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตเขา้ท าหนา้ท่ี 
เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ีและในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสตมี์ขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญัว่า  
ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวส้ าหรับผูไ้ดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี โดยอนุโลม 

  ขอ้ 53   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสตส์ามารถเขา้เป็นหลกัทรัพย ์
จดทะเบียนไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

  ขอ้ 54   ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดูแล 
ใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัขอ้ก าหนดของประกาศน้ี  
  ให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตส่งส าเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมให้ส านักงาน
ภายในห้าวนัท าการนับแต่วนัท่ีลงนามหรือวนัท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม ตามแต่กรณี 

  ขอ้ 55   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัท่ีใหไ้วใ้นค าขออนุญาต แบบแสดง 
รายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน ตลอดจนขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์  

  ขอ้ 56   ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขาย
หลกัทรัพยแ์ละร่างหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั  หากท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีร่วมจดัท าค าขออนุญาต
ประสงคจ์ะไดรั้บหรือตรวจดูขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของท่ีปรึกษาทางการเงินตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ 
ท่ีปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการด าเนินงาน ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหค้วามร่วมมือในการให้ 
ขอ้มูลดงักล่าวแก่ท่ีปรึกษาทางการเงินดว้ย 

ส่วนท่ี 4 
การเปล่ียนลกัษณะจากกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
____________________ 

  ขอ้ 57   กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนลกัษณะเป็นกองทรัสต ์
เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป ใหด้ าเนินการไดด้ว้ยวิธีการดงัต่อไปน้ี 
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  (1)  กรณีท่ีจะเปล่ียนลกัษณะดงักล่าวโดยมีการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่  
ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารยืน่ค าขออนุญาต และการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 
ส าหรับกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (2)  กรณีท่ีจะเปล่ียนลกัษณะดงักล่าวโดยไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่   
ใหด้ าเนินการไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน  ทั้งน้ี การเปล่ียนลกัษณะดงักล่าวจะไดรั้บอนุญาต
จากส านกังานเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  ไดรั้บมติโดยชดัแจง้จากท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งอนุมติัให้เปล่ียนลกัษณะ  
โดยมตินั้นตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตด์ว้ย 
 (ข)  ผูข้ออนุญาตแสดงไดว้า่หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน์ั้นมีลกัษณะ 
อยูใ่นข่ายท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามหลกัเกณฑก์ารขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ส าหรับ
กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  การเปล่ียนลกัษณะจากกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน
ทัว่ไปท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานไม่วา่กรณีใด ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีภายหลงัการอนุญาต
ตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไปดว้ย 

  ขอ้ 58   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนลกัษณะของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน 
รายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไปตามขอ้ 57 วรรคหน่ึง (2) ยืน่ค าขออนุญาตเปล่ียนลกัษณะ 
ต่อส านกังาน  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตตามวิธีการท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน 
  ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุญาตตามวรรคหน่ึงภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

  ขอ้ 59   การเปล่ียนลกัษณะกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นกองทรัสตเ์พื่อ 
ผูล้งทุนทัว่ไปท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังานไม่วา่กรณีใด ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการยกเลิกขอ้จ ากดั 
การโอนซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ขึ้นตามขอ้ 11 วรรคหน่ึง (2) ดว้ย 

 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ภาค 3 
การยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 

____________________ 

หมวด 1 
ขอ้ก าหนดทัว่ไป 

____________________ 

  ขอ้ 60   การเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
จะกระท าไดต้่อเม่ือผูเ้สนอขายหลกัทรัพยไ์ดย้ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อ
ส านกังาน และแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

  ขอ้ 61   ในกรณีท่ีการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการ 
ขอ้มูลส้ินสุดลงแลว้หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือจาก 
การเสนอขายคร้ังก่อน ใหผู้เ้สนอขายหลกัทรัพยย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 

หมวด 2 
การยืน่และค่าธรรมเนียม 
____________________ 

  ขอ้ 62   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้น
หมวดน้ี และร่างหนงัสือช้ีชวนตามแบบท่ีก าหนดตามมาตรา 72 ต่อส านกังาน พร้อมเอกสารหลกัฐาน 
โดยใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวน 
หน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาจ านวนสองชุด 
  (2)  ส่งขอ้มูลในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไว  ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 
  ขอ้มูลท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่ต่อส านักงานทั้งในรูปเอกสารส่ิงพิมพแ์ละขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั 
  ในกรณีท่ีการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามท่ีก าหนดในแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ส้ินสุดลงแลว้  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือจาก 
การเสนอขายคร้ังก่อน ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลฉบบัใหม่ต่อส านกังาน 
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  ขอ้ 63   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตช์ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 19 

  ขอ้ 64   แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ียืน่ต่อส านกังาน ตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
  (1)  ไม่มีขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็ หรือท่ีอาจท าใหส้ าคญัผิด และไม่ขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ 
ในสาระส าคญั 
  (2)  ในกรณีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพยพ์ร้อมกนัหรือในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั 
ในประเทศอ่ืนดว้ย ตอ้งมีรายละเอียดขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีเปิดเผยในประเทศอ่ืน 
  (3)  มีขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีก าหนด 
ในหมวดน้ี 
  แบบแสดงรายการขอ้มูลตามวรรคหน่ึงและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่ต่อส านกังาน 
ตอ้งมีท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังานใหค้วามเห็นชอบเป็นผูร่้วมจดัท าและรับรอง 
ความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

  ขอ้ 65   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลท่ีมีรายการครบถว้น
เป็นปัจจุบนัต่อส านกังาน ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป  
ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตย์ื่นแบบ 69-IFT ทา้ยประกาศน้ี 
  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้งทุนรายใหญ่  
ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตร์ะบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 65/1 

  ขอ้ 65/1   แบบแสดงรายการขอ้มูลของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ท่ียืน่ต่อ
ส านกังานตามขอ้ 65(2) ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกูย้มืเงิน ใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน 
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 (ก)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวน
เงินท่ีจะกนัส ารองในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 30/2560  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 25/2561  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 



30 

 

 (ข)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกนักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ใหร้ะบุมูลค่าและสัดส่วนของหุ้นกูท่ี้จะ 
จดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่ 
กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าหุน้กู้ 
ท่ีเสนอขายทั้งหมดในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัยอ่ยของผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย 
โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว  รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
  (2)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุน ใหร้ะบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (ก)  รายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตสู์งสุดสิบรายแรกก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
คร้ังน้ี โดยในการนบัการถือหน่วยทรัสตด์งักล่าวใหน้บัรวมการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มบุคคลเดียวกนัและ
บุคคลท่ีอยูภ่ายใตผู้มี้อ  านาจควบคุมเดียวกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั 
 (ข)  จ านวนหน่วยทรัสตแ์ละสัดส่วนการถือหน่วยทรัสตข์องกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสต์
ตาม (2) (ก) 
 (ค)  ในกรณีท่ีรายช่ือกลุ่มผูถื้อหน่วยทรัสตต์าม (2) (ก) ยงัไม่แสดงถึงบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง เช่น รายช่ือผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แสดงไวเ้ป็น nominee account ใหร้ะบุช่ือบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลหลกัท่ีเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริง  เวน้แต่จะมีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจทราบ 

ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์แทจ้ริงได ้
  (3)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 

  ขอ้ 66   งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสตท่ี์เปิดเผยในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน (ถา้มี) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามมาตรา 56 โดยอนุโลม 

  ขอ้ 67   ก่อนปิดการเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ไดรั้บอนุญาต หากผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตไ์ดเ้ปิดเผยขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมิไดแ้สดงอยูใ่นแบบแสดงรายการขอ้มูลและ
หนงัสือช้ีชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 
การลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย หรือการตดัสินใจลงทุนในหน่วยทรัสตท่ี์เสนอขาย ผูเ้สนอขาย
หน่วยทรัสต์ตอ้งด าเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงดังกล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มูลและ  
หนงัสือช้ีชวนโดยพลนั  ทั้งน้ี ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบั หรือในกรณีท่ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 8/2563  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2563  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม พ.ศ. 2563) 



31 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ตอ้งไม่ชา้กวา่วนัท าการถดัจากวนัท่ีไดเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริง 
ต่อบุคคลใดนั้น 

  ขอ้ 68   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ดเ้สนอขายหน่วยทรัสตใ์นต่างประเทศ  
โดยมีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เม่ือมี 
การเสนอขายหน่วยทรัสตด์งักล่าวในประเทศไทย ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตเ์ปิดเผยรายละเอียดของ 
ขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผย 
ในการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นในต่างประเทศ 

หมวด 3 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 

____________________ 

  ขอ้ 69   ภายใตบ้งัคบัมาตรา 75 ใหแ้บบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
มีผลใชบ้งัคบั เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ออกใหม่ ซ่ึงตอ้งไดรั้บ
อนุญาตตามมาตรา 33 ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตต์อ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขาย
หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตท่ี์ออกใหม่นั้นแลว้ 
  (2)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดช้ าระค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดง
รายการขอ้มูลตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส านกังานประกาศก าหนดตามมาตรา 19 
  (3)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูลในแบบแสดง
รายการขอ้มูลและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 77 วรรคสาม (ถา้มี) แลว้  
  (4)  เม่ือพน้ก าหนดระยะเวลาดงัต่อไปน้ี นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บแบบแสดง
รายการขอ้มูลท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุด (ไม่รวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังานผอ่นผนัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมได)้ 
 (ก)  ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบ 69-IFT  
   1.  สิบส่ีวนั ในกรณีทัว่ไป 
   2.  สามวนัท าการ ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลและ 
ร่างหนงัสือช้ีชวนภายในก าหนดเวลาสามเดือนนบัแต่วนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
ของการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ดียวกนัมีผลใชบ้งัคบัในคร้ังก่อน 
 (ข)  สามวนัท าการ ในกรณีท่ีเป็นการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูลตามขอ้ 65(2) 
  (5)  ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ดร้ะบุขอ้มูลตามแบบแสดงรายการขอ้มูล 
ครบถว้นแลว้ 
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ภาค 4 
อ านาจของส านกังาน 

____________________ 

  ขอ้ 70   ยกเลิก 

  ขอ้ 71   ยกเลิก 

  ขอ้ 72   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 1 ของหมวด 3 ของ 
ภาค 2 ส านกังานอาจด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ก าหนดใหก้ารโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายบางกรณีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังานก่อนท าการโฆษณาหรือจดัใหมี้การส่งเสริมการขายนั้น เพื่อตรวจสอบให้การโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขายนั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 
  (2)  ในกรณีผูไ้ดรั้บอนุญาตปฏิบติัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นส่วนท่ี 1 ของหมวด 3 
ของภาค 2 ส านกังานอาจสั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอย่างดงัน้ี 
 (ก)  หยดุการโฆษณา หรือยติุการส่งเสริมการขาย ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน 
 (ข)  แกไ้ขขอ้มูลหรือขอ้ความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย 
 (ค)  ช้ีแจงเพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง 
หรือไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
 (ง)  กระท าการหรือไม่กระท าการใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อใหผู้ล้งทุน
ตดัสินใจหรือทบทวนการตดัสินใจลงทุน บนพื้นฐานขอ้มูลท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงต่อความเป็นจริง  
และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 

  ขอ้ 73   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานภายหลงัการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์
ตามภาค 2 ว่าขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามาพิจารณาเพื่ออนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต์ 
ท่ีออกใหม่ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรือเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์นั้นปรากฏต่อ
ส านกังานก่อนการอนุญาต ส านกังานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้น ใหส้ านกังานมีอ านาจ
ดงัต่อไปน้ี 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 48/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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  (1)  สั่งใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาต กรรมการ หรือผูบ้ริหารช้ีแจง หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และระงบัการอนุญาตให้ออกหน่วยทรัสต์หรือให้ผูไ้ด้รับอนุญาตระงบั 
การเสนอขายหน่วยทรัสตไ์วก่้อนจนกว่าจะไดช้ี้แจงหรือแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
  (2)  สั่งเพิกถอนการอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ในส่วนท่ียงัมิได ้
เสนอขาย หรือในส่วนท่ียงัมิไดมี้การโอนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายไปยงักองทรัสตห์รือเพื่อ 
การก่อตั้งกองทรัสต ์
  ในการสั่งการตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี ประกอบการพิจารณา 
  (1)  ความร้ายแรงของขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
  (2)  ผลกระทบต่อผูล้งทุนท่ีจองซ้ือหน่วยทรัสตน์ั้น 

  ขอ้ 74   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยกรณีใด 
กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจไม่อนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์ามค าขออนุญาตเสนอขาย
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ตามภาค 2 ได ้ 
  (1)  ผูข้ออนุญาตหรือการเสนอขายหน่วยทรัสตมี์ลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุญาตตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงท่ีท าใหพ้ิจารณาไดว้่า 
ความมุ่งหมายหรือเน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นเขา้ลกัษณะ 
เป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือ
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  หรือหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว 
หรือประกาศน้ี 
  (2)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
  (3)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย 
โดยรวม  
  (4)  การเสนอขายหน่วยทรัสตอ์าจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุนโดยรวม  
หรืออาจท าให้ผูล้งทุนโดยรวมไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
หรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

  ขอ้ 75   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณาค าขออนุญาต หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใช้
บงัคบักบัการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามภาค 2 ได ้
  (1)  มีขอ้เทจ็จริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนั 
ไม่มีนยัส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะไดไ้ม่คุม้ค่ากบัตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 
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  (2)  ผูข้ออนุญาตมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 
  (3)  ผูข้ออนุญาตมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
  การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุน และมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหผู้ข้ออนุญาตตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

  ขอ้ 76   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีก าหนด
เพิ่มเติมตามประกาศน้ี  หากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตแ์สดงไดว้า่ขอ้มูลดงักล่าวมิใช่ขอ้มูล
ท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุนอยา่งมีนยัส าคญั และมีเหตุอนัควรท่ีจะไม่แสดงรายละเอียด
ของขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล หรือไดด้ าเนินการประการอ่ืนเพื่อทดแทนอยา่งเพียงพอแลว้ 

  ขอ้ 77   ในการพิจารณาขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนตาม
ภาค 3  หากส านกังานเห็นวา่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพื่อให้ผูล้งทุนมีขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัเพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน ใหส้ านกังานมีอ านาจก าหนดใหผู้ย้ื่นแบบแสดงรายการขอ้มูลด าเนินการดงัต่อไปน้ี
ภายในระยะเวลาท่ีส านกังานก าหนด 
  (1)  ช้ีแจงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มูล  
  (2)  จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นอิสระจดัท าความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง
ครบถว้น หรือความน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวน 
  เม่ือส านกังานด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส้ านกังานหยดุนบัระยะเวลาการมีผล 
ใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนไวช้ัว่คราวตามท่ีก าหนดในมาตรา 75  
และหากผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ด าเนินการตามท่ีส านกังานก าหนดตามวรรคหน่ึง 
จนล่วงเลยระยะเวลาเกินสมควร ใหถื้อวา่ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตไ์ม่ประสงคจ์ะยืน่ 
แบบแสดงรายการขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนต่อส านกังานอีก โดยใหส้ านกังานคืนแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลและร่างหนงัสือช้ีชวนนั้นต่อผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์่อไป 
  ในการก าหนดใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตด์ าเนินการตามวรรคหน่ึง  
ส านกังานอาจก าหนดใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์ปิดเผยการสั่งการ การด าเนินการ  
ขอ้สังเกตของส านกังาน หรือค าช้ีแจงของผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตผ์า่นทางเวบ็ไซต ์
ของส านกังาน ตามแนวทางท่ีส านกังานก าหนดดว้ยก็ได้ 
 



35 

 

  ขอ้ 78   ส านกังานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบติัในรายละเอียดของ
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการใหแ้นวทางปฏิบติัท่ีถือวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี 
และหากผูข้ออนุญาตปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวแลว้ ใหถื้อวา่ผูข้ออนุญาตมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
ในประกาศน้ีในเร่ืองท่ีมีการออกแนวทางนั้น 

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


