ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 25/2561
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉบับที่ 5)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 65/1 แห่งประกาศประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2560 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 65/1 แบบแสดงรายการข้อมูลของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่ยนื่ ต่อ
สานักงานตามข้อ 65(2) ต้องมีขอ้ มูลเพิ่มเติมอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการกูย้ มื เงิน ให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการกูย้ มื เงิน
อย่างน้อยดังนี้
(ก) ในกรณี ที่กองทรัสต์จะมีการกันเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ ให้ระบุจานวน
เงินที่จะกันสารองในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ข) ในกรณีที่เป็ นการกูย้ มื เงินผ่านการเสนอขายหุ้นกูท้ ี่ออกใหม่ในช่วงเวลา
เดียวกันกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (concurrent offering) ให้ระบุมูลค่าและสัดส่วนของหุน้ กูท้ ี่จะ
จัดสรรให้แก่ผทู ้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่
กองทรัสต์ และกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของมูลค่าหุน้ กู้
ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนั้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษทั ย่อยของผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย
โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทรัสต์ ให้เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม

2
ที่ชดั เจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว รวมทั้งเปิ ดเผยจานวนและสัดส่ วนของหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรร
ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ และมูลค่าและสัดส่ วนของหุน้ กูท้ ี่จะจัดสรรให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิม่ ทุน ให้ระบุขอ้ มูลดังนี้
(ก) รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สูงสุดสิ บรายแรกก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ครั้งนี้ โดยในการนับการถือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวให้นบั รวมการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกันและ
บุคคลที่อยูภ่ ายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
(ข) จานวนหน่วยทรัสต์และสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ของกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ตาม (2) (ก)
(ค) ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตาม (2) (ก) ยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็ น nominee account ให้ระบุชื่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้ไม่อาจทราบ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ งได้
(3) ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในหมายเหตุของ 5.6 ในรายการที่ 5 การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ของส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ของแบบ 69-IFT ท้ายประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“หมายเหตุ ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีการจัดทาและเปิ ดเผยประมาณการ
ผลตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูล ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะมีหน้าที่ในการเปิ ดเผยคาอธิบายใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ในปี ถัดไปว่าผลการดาเนิ นงานที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างจากการ
ประมาณการผลตอบแทนที่ทาไว้อย่างไร”
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 8.4 ของรายการที่ 8 โครงสร้างและการดาเนินงานของ
กองทรัสต์ ในส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ของแบบ 69-IFT ท้ายประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“8.4 ในกรณีเป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน ให้ระบุรายชื่อกลุ่ม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
ล่าสุ ดก่อนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ ทั้งนี้ ให้นับการถือหน่ วยทรัสต์ของกลุ่มบุคคลเดียวกัน
และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท่ีอยู่ภายใต้ผมู ้ ีอานาจควบคุมเดียวกันเป็ นกลุ่มเดียวกัน
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ในกรณีที่รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ยังไม่แสดงถึงบุคคล
ที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เช่น รายชื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แสดงไว้เป็ น nominee account ให้ระบุ
ชื่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลหลักที่เป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ ง เว้นแต่จะมีเหตุอนั สมควรที่ทาให้
ไม่อาจทราบผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่แท้จริ งได้”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น 8.5 ในรายการที่ 8 โครงสร้างและการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ ของส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ ในแบบ 69-IFT ท้ายประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558 เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
“8.5 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์”
ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริ ตกุล)
เลขาธิการ
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คณะกรรมการกากับตลาดทุน

