
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สจ. 27/2558 

เร่ือง  ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

_________________ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 72 มาตรา 77 และมาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ประกอบกบัขอ้ 8 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12 /2558 เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี  9  เมษายน พ.ศ. 2558  ส านกังานออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ี 
  (1)  เป็นขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำร 
ก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรออกและเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  (2)  เป็นการก าหนดหนา้ท่ีของผูท่ี้เก่ียวขอ้งซ่ึงมีหนา้ท่ีก่อนและภายหลงัการเสนอขาย 
หน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีมีขอ้ก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แบบค าขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ และการยืน่เอกสารหลกัฐาน 
หรือรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัร่างหนงัสือช้ีชวน  
  (3)  การรายงานผลการขายหน่วยทรัสตต์่อประชาชน 

  ขอ้ 3   ใหผู้ข้ออนุญาตท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของกองทรัสต ์
ยืน่ค  าขออนุญาตตามแบบ 35-IFT ทา้ยประกาศน้ี และเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาต                      
ตามขอ้ 4 หรือขอ้ 5 แลว้แต่กรณี ในรูปเอกสารส่ิงพิมพจ์ านวนหน่ึงชุด รวมทั้งส าเนาจ านวนสองชุด  
พร้อมทั้งช าระค่าธรรมเนียมในวนัขออนุญาต 

  ขอ้ 4   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุน
ทัว่ไป ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรกและยงัมิได้
ก่อตั้งกองทรัสต ์หรือสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการจดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้ 
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 (2)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
คร้ังแรกและยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์หรือสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีมีการจดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้ (ถา้มี) 
 (3)  แบบแสดงรายการขอ้มูล หรือเอกสารท่ีแสดงสาระส าคญัตามแบบแสดงรายการขอ้มูล 
 (4)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตจ์ะ 
ลงทุน ซ่ึงจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
   (5)  เอกสารแสดงความเห็นของผูข้ออนุญาตและท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบั 
ความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินมูลค่าตาม (4)  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินมีการจดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงแสดงการวิเคราะห์ 
ในกรณีพื้นฐาน (base case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis)  
ใหผู้ข้ออนุญาตหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินมูลค่าตาม (4)  
กบัประมาณการทางการเงินดงักล่าว (ถา้มี) ดว้ย 
   (6)  ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชก้บักิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน (technological feasibility) เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในประเทศไทย 
มาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยขีั้นสูงท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ โดยตอ้งระบุ
รายละเอียด ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคโนโลยดีงักล่าว ตลอดจนตวัอยา่งของโครงการอ่ืนท่ีใช ้
เทคโนโลยนีั้น (ถา้มี)   
   (7)  เอกสารแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัการมีภาระหนา้ท่ีตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย 
ต่างประเทศเก่ียวกบัการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอ่ืนในท านอง
เดียวกนั ซ่ึงครอบคลุมในเร่ืองดงัน้ี 
    (ก)  ขอ้มูลท่ีแสดงวา่กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเขา้ท าธุรกรรมกบักองทรัสต ์
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวหรือไม่ 
    (ข)  ในกรณีท่ีกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว 
ใหย้ืน่ขอ้มูลท่ีแสดงถึงการด าเนินการตามกฎหมายดงักล่าว  พร้อมทั้งหนงัสือรับรองจากกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเขา้ท าธุรกรรมกบักองทรัสต ์หรือจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น  
ซ่ึงแสดงวา่ไดมี้การปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นแลว้ 
 (8)  หนงัสือรับรองจากทรัสตีหรือผูท่ี้จะเขา้เป็นทรัสตีของกองทรัสตท่ี์แสดง
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
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  (ก)  กรณีท่ียงัมิไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บุคคลดงักล่าวยอมรับ 
ท่ีจะเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต์ โดยไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีผูข้ออนุญาตยื่นต่อ 
ส านกังานแลว้ และรับรองวา่ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามประกาศน้ีและประกาศท่ีออกตาม 
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตนมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นทรัสตีของกองทรัสตน์ั้น 
  (ข)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ดัตั้งขึ้นแลว้ ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บุคคลดงักล่าว 
รับรองวา่กระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปโดยชอบตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตลอดจนเป็นไป 
ตามประกาศน้ีและประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
โดยไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีผูข้ออนุญาตยืน่ต่อส านกังานแลว้   
  (9)  หนงัสือรับรองกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
  (10)  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสต ์
จะลงทุนมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรออกและ 
เสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  ขอ้ 5   การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตท่ี์ออกใหม่ของกองทรัสตเ์พื่อ 
ผูล้งทุนรายใหญ ่ใหผู้ข้ออนุญาตยืน่เอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุญาตดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรกและยงัมิได้
ก่อตั้งกองทรัสต ์หรือสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในกรณีท่ีมีการจดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้ 
 (2)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
คร้ังแรกและยงัมิไดก่้อตั้งกองทรัสต ์หรือสัญญาแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม
ในกรณีท่ีมีการจดัตั้งกองทรัสตแ์ลว้ (ถา้มี) 
 (3)  แบบแสดงรายการขอ้มูล หรือเอกสารท่ีแสดงสาระส าคญัตามแบบแสดงรายการขอ้มูล 
 (4)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตจ์ะ
ลงทุน ซ่ึงจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ 
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 (5)  หนงัสือรับรองจากทรัสตีหรือผูท่ี้จะเขา้เป็นทรัสตีของกองทรัสตท่ี์แสดง
สาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  กรณีท่ียงัมิไดจ้ดัตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บุคคลดงักล่าวยอมรับ 
ท่ีจะเขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นทรัสตีของกองทรัสต ์โดยไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีผูข้ออนุญาตยื่นต่อ 
ส านกังานแลว้ และรับรองวา่ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ป็นไปตามประกาศน้ีและประกาศท่ีออกตาม 
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พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตนมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี
เป็นทรัสตีของกองทรัสตน์ั้น 
   (ข)  กรณีท่ีกองทรัสตจ์ดัตั้งขึ้นแลว้ ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่บุคคลดงักล่าว 
รับรองวา่กระบวนการเพิ่มทุนของกองทรัสตเ์ป็นไปโดยชอบตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตลอดจนเป็นไป 
ตามประกาศน้ีและประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
โดยไดศึ้กษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีผูข้ออนุญาตยืน่ต่อส านกังานแลว้   
  (6)  หนงัสือรับรองกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
  (7)  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสต ์
จะลงทุนมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรออกและ 
เสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำน 

  ขอ้ 6   กำรเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุน 
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนก่อนวนัท่ีแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั 
ใหเ้ป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยว์ำ่ดว้ยกำรเผยแพร่
ขอ้มูลเก่ียวกบักำรเสนอขำยหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพยก่์อนวนัท่ีแบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลและร่ำงหนงัสือช้ีชวนมีผลใชบ้งัคบั โดยอนุโลม    

ขอ้ 7   แบบของร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตต์อ้งยื่นต่อส านกังาน  
ใหอ้นุโลมใชต้ามแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

  ขอ้ 8   ในกรณีท่ีผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตป์ระสงคจ์ะจดัท าร่างหนงัสือช้ีชวนในรูป 
แผ่นบนัทึกขอ้มูล เพื่อให้ผูจ้องซ้ือมีสิทธิเลือกรับร่างหนงัสือช้ีชวนตามรูปแบบท่ีตอ้งการ แผน่บนัทึก
ขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งมีขอ้มูลถูกตอ้งตรงกนัและน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเดียวกนักบัร่างหนงัสือช้ีชวน
ตามขอ้ 7 

  ขอ้ 9   ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตร์ายงานผลการขายหน่วยทรัสตต์่อส านกังาน 
ภายในสิบหา้วนัท าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายตามแบบ 81-IFT ทา้ยประกาศน้ี  

  ขอ้ 10   ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตไ์ม่สามารถยืน่รายงาน 
ผลการขายหน่วยทรัสตต์่อส านกังานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูเ้สนอขายหน่วยทรัสตน์ั้นอาจขอ 
ผอ่นผนัการยืน่รายงานดงักล่าว โดยตอ้งท าเป็นหนงัสือถึงส านกังานก่อนวนัครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลในการขอผอ่นผนัและแจง้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะส่งรายงานนั้น และในกรณี 
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ท่ีส านกังานพิจารณาเห็นวา่ค าขอดงักล่าวมีเหตุจ าเป็นและสมควร ส านกังานอาจผอ่นผนัก าหนด 
ระยะเวลาการส่งรายงานดงักล่าวได ้

  ขอ้ 11   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

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


