
 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

ท่ี สร. 20/2560 
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบบัท่ี 2) 

_________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 15 และมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติั 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความใน 
สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ค าวา่ “หน่วยทรัสต”์ “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์ “ทุนช าระแลว้” 
“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ” “ท่ีปรึกษาทางการเงิน” “การกูย้มืเงิน”  
“สมาคม” และ “กลุ่มบุคคลเดียวกนั” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน” 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในขอ้ 17 และขอ้ 18 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 17   รายการเก่ียวกบัการกูย้มืเงินของกองทรัสตแ์ละการก่อภาระผกูพนัใด ๆ  
ตอ้งมีขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ กองทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินไดห้รือไม่ ดว้ยวิธีการใด  
เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้มื 
เป็นตน้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกูย้มืเงินตอ้งมีขอ้ก าหนดหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติมดว้ย 
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(ก)  การเปิดเผยจ านวนเงินกูย้มื และเงินกนัส ารองเพื่อช าระหน้ีตามสัญญา 
กูย้มืเงินหรือตามท่ีมีภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน (ถา้มี)  
ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของกองทรัสต์ 

(ข)  การก าหนดวงเงินกนัส ารองตาม (ก) ท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงจ านวนเงิน
กูย้มืหรือภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินและระยะเวลาการช าระหน้ี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน 
แก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์และสถานะเงินสดท่ีเกิดจากการขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) จาก 
การประเมินมูลค่าหรือการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ 

(ค)  การก าหนดใหก้องทรัสตอ์าจน าวงเงินกนัส ารองของรอบระยะเวลาบญัชีใด 
ท่ีมีสภาพคล่องไม่เพียงพอท่ีจะกนัเงินส ารอง ไปรวมเพื่อการกนัส ารองในรอบระยะเวลาบญัชีถดั ๆ ไป 

(2)  ในกรณีท่ีก าหนดใหก้องทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินได ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ 
การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่ดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะดงัน้ี 

(ก)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กู้
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 

(ข)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
1.  ใหสิ้ทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิ

กองทรัสตใ์นการเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable)  
2.  ก าหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปร

ตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน  
3.  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบั 

ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
(ค)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(3)  ในกรณีท่ีก าหนดใหก้องทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินได ้ตอ้งระบุสัดส่วนการกูย้มืเงิน  
ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขาย 
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  (4)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและ
เสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(5)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยทางออ้ม 
ผา่นการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษทั ตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบักลไกในการก ากบัดูแลท่ีจะเป็นผลใหก้ารกูย้มืเงิน 
หรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ ของบริษทัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑต์าม (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม  
เวน้แต่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตาม (3) จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได ้



3 
 

  ขอ้ 18   รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุน  ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑด์งัน้ี   
 (ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ  
 (ข)  การประเมินมูลค่าจะกระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนั
ติดต่อกนัไม่เกินสองคร้ัง 
 (ค)  ในกรณีดงัน้ี จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบ 
เอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน 
 1.  เม่ือกองทรัสตจ์ะไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีมูลค่าตั้งแต่หา้สิบลา้นบาทขึ้นไป โดยจะประเมินล่วงหนา้เป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี  ทั้งน้ี 
หากการไดม้าหรือจ าหน่ายไปดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บั 
ผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่า 
โดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยสองราย 
   2.  เม่ือครบก าหนดสามปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเตม็รูปแบบ 
คร้ังล่าสุด 
   3.  เม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบ 
ต่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตล์งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
   4.  เม่ือทรัสตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรัสตร้์องขอ 

(2)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหุน้ หากหุน้ดงักล่าว
มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ให้ประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีบริษทัท่ีออกหุน้
ดงักล่าวลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว  
และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริษทัท่ีกองทรัสต ์
เป็นผูถื้อหุ้นดว้ย   

(3)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหป้ระเมินมูลค่าตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  หลกัเกณฑข์องสมาคมเก่ียวกบัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น   
(ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดราคาของทรัพยสิ์นใด  

ใหใ้ชร้าคาท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล” 
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน 2. ของวรรคหน่ึงใน (ข) ของ (2) ในขอ้ 22 แห่งประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “2.  การจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัจากการกูย้มืเงินของกองทรัสตต์าม
วงเงินท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน หรือแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
แลว้แต่กรณี” 

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (6/1) ของขอ้ 27 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558 
  “(6/1)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการออกหุ้นกู ้ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์
หนา้ท่ีด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้องทรัสตส์ามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตาม
ประกาศเก่ียวกบัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ของกองทรัสตด์ว้ย” 

  ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3/1) ของขอ้ 31 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558 
  “(3/1)  การกูย้มืเงินของกองทรัสต ์ตามขอ้ 34/1” 

  ขอ้ 6   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 34/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
  “ขอ้ 34/1   รายการเก่ียวกบัการกูย้มืเงินของกองทรัสต ์โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 17(1) (2) และ (4)” 

  ขอ้ 7   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ง) และ (จ) ใน (1) ของขอ้ 37 แห่งประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัรายการ
และขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน 
พ.ศ. 2558 
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  “(ง)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการออกหุน้กู ้ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ี
ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหก้องทรัสตส์ามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขภายหลงัการอนุญาตตาม
ประกาศเก่ียวกบัการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่ของกองทรัสตด์ว้ย 

(จ)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานผา่นการถือหุน้ 
ท่ีออกโดยบริษทั  ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัดงักล่าว
ด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นโดยตรง” 

ขอ้ 8   ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดมีรายการและขอ้ความท่ี 
ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหท้รัสตีด าเนินการใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม 
สัญญาก่อตั้งทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ีภายในโอกาสแรก 
ท่ีกระท าได ้

  ขอ้ 9    ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6 มีนาคม พ.ศ. 2560  
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 


