
  
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทจ. 30/2560 
เร่ือง  การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์อง 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(ฉบบัท่ี 4) 
____________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 35 และมาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  และขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 4/2558 
เร่ือง การก าหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนท่ีใหใ้ชท้รัสตไ์ด ้(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี  

 ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นบทนิยามค าวา่ “สมาคม” ระหวา่งค าวา่  
“โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ” และค าวา่ “การกูย้มืเงิน” ในวรรคหน่ึงของขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
 ““สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทุน” 

 ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความในวรรคสองของขอ้ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ค าวา่ “ผูบ้ริหาร” “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” “ผูมี้อ  านาจควบคุม” “บริษทัใหญ่” “บริษทัยอ่ย” 
และ “ผูล้งทุนสถาบนั” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและ
เสนอขายหลกัทรัพย”์ 
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  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความใน (6) ของขอ้ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(6)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัตาม (5) หรือสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงิน
แก่บริษทัตาม (5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทรัสตเ์ป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวแลว้”   

  ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 20/1 ในส่วนท่ี 2 ลกัษณะของกองทรัสต ์ของ
หมวด 1 หลกัเกณฑก์ารอนุญาตส าหรับกองทรัสตท์ุกประเภท ในภาค 2 หลกัเกณฑก์ารอนุญาตและ
หนา้ท่ีภายหลงัการอนุญาต แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  

“ขอ้ 20/1   การกูย้มืเงินของกองทรัสตไ์ม่วา่กระท าดว้ยวิธีการใด ตอ้งไม่มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีขอ้ตกลงและเง่ือนไขท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดของหุน้กูท่ี้ใหไ้ถ่ถอนหุน้กู้ 
เม่ือมีการเลิกบริษทั (perpetual bond) 

(2)  มีลกัษณะของอนุพนัธ์แฝง  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  ใหสิ้ทธิลูกหน้ีในการช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (callable) หรือใหสิ้ทธิ

กองทรัสตใ์นการเรียกใหลู้กหน้ีช าระหน้ีคืนก่อนก าหนด (puttable)  
(ข)  ก าหนดดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนไวอ้ยา่งแน่นอนหรือเป็นอตัราท่ีผนัแปร

ตามอตัราดอกเบ้ียของสถาบนัการเงินหรืออตัราดอกเบ้ียอ่ืน  
(ค)  ไม่มีการก าหนดเง่ือนไขการจ่ายดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนท่ีอา้งอิงกบั 

ปัจจยัอา้งอิงอ่ืนเพิ่มเติม 
(3)  มีลกัษณะเป็นการแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย”์ 

ขอ้ 5   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 22/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  

“ขอ้ 22/1   ในกรณีท่ีผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะระดมทุนคร้ังแรกจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 
offering) ตอ้งแสดงไดว้า่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
แก่กองทรัสต ์ยอมผกูพนัท่ีจะซ้ือหน่วยทรัสตเ์ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 41/1” 
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ขอ้ 6   ใหย้กเลิกความในขอ้ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 23   ในกรณีท่ีเป็นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุนของ
กองทรัสตท่ี์จดัตั้งขึ้นแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งแสดงไดว้า่หน่วยทรัสตท่ี์จะออกและเสนอขายไดผ้า่น
กระบวนการออกหน่วยทรัสตเ์พิ่มเติมตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตม์าแลว้โดยชอบ” 

ขอ้ 7   ใหย้กเลิกความในขอ้ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“ขอ้ 25   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตล์งทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี  
  (1)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 5(1) (2) (3) หรือ (4)   

(ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ 
ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ   

(ข)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบ 
เอกสารสิทธิและเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะ  

(ค)  เป็นการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจดัท าล่วงหนา้ก่อนการลงทุนในทรัพยสิ์น
ดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกินหน่ึงปี 

(ง)  ในกรณีท่ีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท าธุรกรรม 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งผา่นการประเมินมูลค่าโดย 
ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตาม (ก) อยา่งนอ้ยสองราย 
  (2)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหุน้ตามขอ้ 5(5) หากหุ้นดงักล่าว 
มิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีบริษทัท่ีออกหุน้
ดงักล่าวลงทุนตามหลกัเกณฑใ์น (1) โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว  
และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริษทัท่ีกองทรัสต ์
เป็นผูถื้อหุ้นดว้ย  

(3)  กรณีทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นดงักล่าวตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 

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

ขอ้ 8   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (3/1) ของขอ้ 29 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
 “(3/1)  มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใหก้ารกูย้มืเงินของบริษทัดงักล่าวเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสต ์ เวน้แต่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงินตามขอ้ 31(1) 
จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสตก์็ได”้    

 ขอ้ 9   ใหย้กเลิกความใน (4) ของขอ้ 29 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “(4)  การจดัใหมี้มาตรการท่ีจะท าใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบการด าเนินการของ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามกลไกท่ีวางไวต้าม (1) (2) (3) และ (3/1)” 

 ขอ้ 10   ใหย้กเลิกความในขอ้ 34 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 34   ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 39 ขอ้ 42 วรรคหน่ึง (1) และขอ้ 53  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีการเสนอขายดงักล่าว 
เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งจ านวนต่อผูล้งทุนสถาบนั ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตาม 
ขอ้ 40 ดว้ย” 

ขอ้ 11   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 41/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
  “ขอ้ 41/1   ในการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก หากผูไ้ดรั้บอนุญาตมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสตแ์ละการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุน้กูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั (concurrent 
offering) ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งเสนอขายหน่วยทรัสตต์่อผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า  
หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ 
ผูล้งทุนรายอ่ืน 
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  (2)  มูลค่าหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายใหแ้ก่บุคคลตาม (1) ตอ้งมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงร้อยลา้นบาท หรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหน่วยทรัสตท์ั้งหมดท่ีบุคคลดงักล่าวประสงค์
จะซ้ือ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
  (3)  ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งก่อตั้งกองทรัสตโ์ดยการโอนเงินทั้งหมดท่ีไดจ้ากการจ าหน่าย
หน่วยทรัสตต์าม (2) ให้แก่ทรัสตีเพื่อก่อตั้งกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 51 ก่อนการเสนอขาย
หน่วยทรัสตส่์วนท่ีเหลือและหุน้กูแ้ก่ผูล้งทุนรายอ่ืน” 

  ขอ้ 12   ใหย้กเลิกความในขอ้ 51 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 51   ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งจดัใหมี้การโอนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขาย
หน่วยทรัสตใ์ห้แก่ทรัสตีตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (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 าการนบัแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
  ใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตยืน่เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานพร้อมกบัการยืน่รายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสตต์ามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) (ก) หรือ 
(ข) หรือ (3) แลว้แต่กรณี” 
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  ขอ้ 13   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 65 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(2)  กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่  
ใหผู้เ้สนอขายหน่วยทรัสตร์ะบุขอ้มูลตามท่ีก าหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และขอ้มูลเพิ่มเติม 
ตามขอ้ 65/1”  

  ขอ้ 14   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 65/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ขอ้ 65/1   แบบแสดงรายการขอ้มูลของกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ท่ียืน่ต่อ
ส านกังานตามขอ้ 65(2) ตอ้งมีขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกูย้มืเงินดว้ย ให้ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการกู้ยมืเงิน 
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวน
เงินท่ีจะกนัส ารองในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์

(ข)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกนักบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ใหร้ะบุมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะ 
จดัสรรใหแ้ก่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่ 
กองทรัสต ์และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละหา้สิบของมูลค่าหุน้กู ้
ท่ีเสนอขายทั้งหมดในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัยอ่ยของผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย 
โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม 
ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 

(2)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน” 

ขอ้ 15   ใหย้กเลิกความใน 2.5 ของรายการท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์ในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสต ์ของแบบ 69-IFT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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“2.5  ในกรณีท่ีลงทุนทางออ้มผา่นการถือหุ้นของบริษทัท่ีประกอบกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน ใหผู้จ้ดัการกองทรัสตแ์สดงกลไกการก ากบัดูแลใหบ้ริษทัท่ีกองทรัสตถื์อหุ้นดงักล่าว 
ด าเนินการใหเ้ป็นไปในท านองเดียวกบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทรัสตท่ี์มีการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นโดยตรง  ทั้งน้ี กลไกการก ากบัดูแลดงักล่าวตอ้งเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” 

 ขอ้ 16   ใหย้กเลิกความใน 2.8 ของรายการท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหลกัของ
กองทรัสต ์ในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบักองทรัสต ์ของแบบ 69-IFT ทา้ยประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2558  เร่ือง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “2.8  ในกรณีท่ีจะมีการกูย้มืเงินดว้ย ใหร้ะบุขอ้มูลดงัน้ี 
 (1)  วิธีการกูย้มืเงิน เช่น การขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกหุ้นกู ้เป็นตน้ 
โดยตอ้งสรุปสาระส าคญัของสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ 
ผูถื้อหุน้กู ้แลว้แต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดการวางหลกัประกนัการกูย้มืเงิน (ถา้มี)  รวมทั้งอธิบายถึง
ประโยชน์ของการกูย้มืเงินต่อผูล้งทุนดว้ย  
 (2)  ในกรณีท่ีกองทรัสตจ์ะมีการกนัเงินส ารองเพื่อการช าระหน้ี ให้ระบุจ านวนเงิน 
ท่ีจะกนัส ารองในแต่ละปีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
 (3)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินผา่นการเสนอขายหุ้นกูท่ี้ออกใหม่ในช่วงเวลาเดียวกนั
กบัการเสนอขายหน่วยทรัสต ์(concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรร 
ใหแ้ก่ผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์
และกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว ซ่ึงตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นกูท่ี้เสนอขาย
ทั้งหมดในคร้ังนั้น  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัยอ่ยของผูท่ี้จะจ าหน่าย จ่าย โอน ใหเ้ช่า 
หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต ์ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมทั้งเปิดเผยจ านวนและสัดส่วนของหน่วยทรัสตท่ี์จะจดัสรรใหแ้ก่
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และมูลค่าและสัดส่วนของหุน้กูท่ี้จะจดัสรรให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
 (4)  ในกรณีท่ีเป็นการกูย้มืเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือ 
จากทรัสตีหรือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัทรัสตี ใหอ้ธิบายความสัมพนัธ์ และเหตุผลความจ าเป็นของ 
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การกูย้มืเงินจากบุคคลดงักล่าว รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของการกูย้มืเงินดงักล่าววา่เป็นทางคา้ปกติ 
หรือไม่อยา่งไร” 

ขอ้ 17   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


