ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2558
เรื่ อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
_______________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 4/2558 เรื่ อง การ
กาหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
คณะกรรมการกากับตลาดทุนออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้ และในแบบท้ายประกาศนี้
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์ใน
กองทรัสต์
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยทรัสต์ครั้งแรกเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
(2) บุคคลตาม (1) ที่ได้หน่วยทรัสต์มาเพิ่มเติม โดยการได้มาซึ่งหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ดังกล่าวเมื่อรวมกับหน่วยทรัสต์ที่ถืออยูแ่ ล้วคิดเป็ นมูลค่ารวมกันทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
การคานวณมูลค่าหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยทรัสต์
ในแต่ละครั้ง
“ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อที่
สานักงานให้ความเห็นชอบ
“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์
“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
“ทุนชาระแล้ว” หมายความว่า มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่ชาระเต็มจานวนแล้ว
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
“โครงการที่แล้วเสร็จ” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จ และ
เริ่ มมีรายได้ในเชิงพาณิ ชย์แล้ว
“โครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เข้าลักษณะของ
โครงการที่แล้วเสร็ จ
“การกูย้ มื เงิน” ให้หมายความรวมถึงการออกตราสารหรื อเข้าทาสัญญา ไม่วา่ ในรู ปแบบใด
ที่มีความมุ่งหมายหรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) เข้าลักษณะเป็ นการกูย้ มื เงิน
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
(1) คู่สมรส หรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(2) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ที่เป็ นผูถ้ ือหุ้นเสี ยงข้างมากของบุคคลดังกล่าวซึ่งหมายถึง
(ก) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบุคคลดังกล่าวเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุคคลธรรมดาหรื อบริ ษทั ที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ตาม (ก) เกินกว่าร้อยละห้าสิ บของ
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั นั้น
(ค) บริ ษทั ที่ถือหุน้ ต่อไปเป็ นทอด ๆ โดยเริ่ มจากบริ ษทั ตาม (ข) โดยการถือหุน้ ของ
บริ ษทั ดังกล่าวในแต่ละทอดมีจานวนเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ที่ถูกถือหุน้ นั้น หรื อบุคคลธรรมดาที่ถือหุน้ ในบริ ษทั ในทอดใดเกิน
กว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงของบริ ษทั ที่
ถูกถือหุน้ นั้น
การถือหุน้ ของบุคคลธรรมดาตามวรรคหนึ่งให้นบั รวมหุน้ ของคู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลธรรมดานั้นด้วย
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนของนิ ติบุคคลนั้นซึ่งถือหุน้ หรื อเป็ นหุน้ ส่ วน
ในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดหรื อความเป็ นหุ ้นส่ วนทั้งหมด

(3) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท้ งั นี้ มิให้รวมถึงกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
“ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์” หมายความว่า ข้อมูลที่ใช้ในขั้นตอนการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(1) จานวนและราคาที่เสนอขาย
(2) ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์
(4) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ หรื อที่มีลกั ษณะ
ทานองเดียวกันหรื อเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) และ (3)
คาว่า “ผูบ้ ริ หาร” “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” “ผูม้ ีอานาจควบคุม” “บริ ษทั ใหญ่” และ “บริ ษทั ย่อย”
ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคาดังกล่าวในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนและแสวงหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลัก
ข้อ 4 ประกาศนี้มีขอ้ กาหนดในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ให้
ยืน่ คาขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 ของภาค 1 และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตและ
หน้าที่ภายหลังการอนุญาตในภาค 2
(2) การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน
ภาค 3

ภาค 1
บททัว่ ไป
____________________
หมวด 1
ประเภททรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และประเภทกองทรัสต์
____________________
ข้อ 5 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศนี้ ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครอง หรื อสิ ทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง เครื่ องจักร
อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(2) สิ ทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(3) สิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้
ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อที่เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรื อ
การบริ หารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(4) สิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อสัญญาก่อสร้าง หรื อ
สัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(5) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ที่มีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นบริ ษทั ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรื อ
(4) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ดังกล่าว หรื อมีรายได้จากการ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละเจ็ดสิ บห้าของรายได้รวมในแต่ละปี บัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
(ข) เป็ นบริ ษทั ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
1. เป็ นบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นหรื อจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
จานวนสิ ทธิออกเสี ยงที่กฎหมายของประเทศที่บริ ษทั นั้นจัดตั้งขึ้นได้กาหนดไว้สาหรับการผ่านมติที่มี
นัยสาคัญ
2. เป็ นบริ ษทั ที่กองทรัสต์ไม่สามารถถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนที่จะเป็ น
บริ ษทั ตาม 1. เนื่องจากมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่น หรื อมีเงื่อนไขในการร่ วมทุนกับภาครัฐ โดยกองทรัสต์
ต้องถือหุ ้นหรื อจะถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าจานวนขั้นสู งที่สามารถถือได้ตามกฎหมายหรื อตามเงื่อนไขในการร่ วม
ทุนดังกล่าว ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสี่ สิบของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น และแสดงได้วา่
กองทรัสต์มีหรื อจะมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษทั
นั้นด้วย

(6) ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริ ษทั ตาม (5) ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั นั้นแล้ว
ข้อ 6 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาจเป็ นกองทรัสต์ประเภทใดประเภท
หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ที่ไม่มีขอ้ จากัดตาม (2)
(2) กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็ นกองทรัสต์ที่มีขอ้ จากัดให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่
หมวด 2
การยืน่ คาขออนุญาตและระยะเวลาการพิจารณา
____________________
ข้อ 7 ผูย้ นื่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ตอ้ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรกและยังมิได้ก่อตั้งกองทรัสต์
ได้แก่ ผูก้ ่อตั้งกองทรัสต์ ซึ่งจะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตั้งกองทรัสต์แล้ว
(2) ในกรณี ที่เป็ นกองทรัสต์ที่จดั ตั้งแล้ว ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์
กาหนดให้เป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการยืน่ คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานให้
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และให้หมายความรวมถึงผูท้ ี่อยูร่ ะหว่างการยืน่ คาขอความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ดว้ ย
ข้อ 8 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ยนื่ คาขอต่อ
สานักงานตามแบบและวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนด
ให้บุคคลที่ยนื่ คาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตตามอัตราที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมตั ิโครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ พร้อมกับการยืน่ คาขอดังกล่าว
ข้อ 9 คาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ตอ้ งมีที่ปรึ กษาทางการเงินเป็ นผูร้ ่ วม
จัดทาและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในคาขออนุญาต
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องมิได้เป็ นหรื อมีความ
เกี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่าหรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานในลักษณะที่อาจเป็ นเหตุให้ไม่สามารถทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบและสอบทาน (การ
ทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการ

กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการเงินและขอบเขตการ
ดาเนินงาน
ข้อ 10 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุญาตภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่
สานักงานได้รับคาขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ภาค 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตและ
หน้าที่ภายหลังการอนุญาต
____________________
ข้อ 11 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ จะได้รับอนุญาต
จากสานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
สาหรับกองทรัสต์ทุกประเภทในหมวด 1 และหลักเกณฑ์การอนุญาตส่ วนเพิ่มสาหรับกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไปในหมวด 2
(2) ในกรณีที่เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
สาหรับกองทรัสต์ทุกประเภทในหมวด 1 และผูข้ ออนุญาตแสดงให้เห็นได้วา่ กองทรัสต์มีขอ้ จากัดการโอน
หน่วยทรัสต์ไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอนหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะทาให้หน่วยทรัสต์ที่เสนอขายไม่สามารถคง
ลักษณะการเสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
เมื่อได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่แล้ว ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ภายหลังได้รับอนุญาตในหมวด 3
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุญาตสาหรับกองทรัสต์ทุกประเภท
____________________
ส่วนที่ 1
ลักษณะของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตี
____________________
ข้อ 12 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่มีประวัติการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาห้าปี ก่อนยืน่ คาขออนุญาต

(2) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ขาดระบบที่เพียงพอที่จะทาให้สามารถ
บริ หารจัดการกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ
ข้อ 13 ทรัสตีของกองทรัสต์ตอ้ งไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าขาดระบบที่เพียงพอที่จะทาให้
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ทรัสตีให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่ องและน่าเชื่อถือ
ส่วนที่ 2
ลักษณะของกองทรัสต์
____________________
ข้อ 14 กองทรัสต์ตอ้ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าเป็ นกองทรัสต์ที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรื อถูกใช้เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ (private trust)
(2) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์
ลงทุน ต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลในวงกว้าง ทั้งนี้ ให้นาการพิจารณาลักษณะของกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาใช้กบั การพิจารณา
ลักษณะของกิจการที่เป็ นประโยชน์ต่อบุคคลในวงกว้างดังกล่าว โดยอนุโลม
ข้อ 15 ชื่อหรื อคาแสดงชื่อของกองทรัสต์ตอ้ งแสดงลักษณะสาคัญของกองทรัสต์น้ นั ๆ
และไม่มีลกั ษณะที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในนโยบายการลงทุนของกองทรัสต์
ข้อ 16 กองทรัสต์ตอ้ งกาหนดลักษณะของผูร้ ับประโยชน์ และหน่วยทรัสต์ ซึ่งมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่จะเป็ นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เท่านั้น
(2) การชาระค่าหน่วยทรัสต์ ต้องกระทาด้วยเงินสดหรื อเทียบเท่าเท่านั้น
(3) ในกรณีของกองทรัสต์ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(ก) หน่วยทรัสต์ชนิดเดียวกันต้องมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
(ข) หน่วยทรัสต์แต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันได้เฉพาะ
ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
2. ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์

3. กรณีอื่นใดที่แสดงได้วา่ เป็ นการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และ
ได้คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดจะ
ได้รับแล้ว
(4) ในกรณีของกองทรัสต์ที่มีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดที่ให้สิทธิในการไถ่ถอน
(redeemable unit) สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนเกี่ยวกับเงื่อนไขและระยะเวลาในการไถ่ถอน
ดังกล่าว และผูข้ ออนุญาตต้องแสดงได้วา่ การไถ่ถอนหน่วยทรัสต์น้ นั จะไม่กระทบต่อความอยูร่ อดของ
กองทรัสต์
ข้อ 17 กองทรัสต์ตอ้ งมีขนาดไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยให้พิจารณาจากมูลค่า
ของทุนชาระแล้วที่คาดว่าจะมีภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 18 การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต์ ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีมูลค่าการลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของ
กองทรัสต์ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงานในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(2) กรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลาย
โครงการ แต่ละโครงการต้องมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสามพันล้านบาท
(3) ต้องสามารถระบุทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุนได้อย่าง
แน่นอนแล้วในขณะที่ยนื่ คาขออนุญาต โดยกองทรัสต์พร้อมจะได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นภายในหกเดือนนับแต่
วันที่จดั ตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็ จ หรื อนับแต่วนั ที่ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี
ข้อ 19 การคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต์
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ
ให้คานวณจากผลรวมของราคาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น และมูลค่าเงินลงทุนที่กองทรัสต์คาดว่าจะต้อง
ใช้ในการพัฒนาให้เป็ นโครงการที่แล้วเสร็ จ
(2) กรณี ที่เป็ นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการที่แล้วเสร็จ ให้
คานวณตามราคาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น
(3) กรณี ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยูแ่ ล้ว ให้คานวณทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนอยูแ่ ล้วนั้น ตามราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุ ด ซึ่ง
ปรับปรุ งด้วยการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และการตัดจาหน่าย
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินมูลค่าทรัพย์สินล่าสุ ด

กรณี ที่กองทรัสต์มีการแบ่งชาระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เงินที่กนั ไว้
สาหรับการชาระราคาในคราวถัด ๆ ไป อาจนามาคานวณรวมเป็ นมูลค่าการลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (2)
หรื อ (3) ได้
ข้อ 20 นโยบายการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทรัสต์ตอ้ งจากัดเฉพาะการให้เช่า ให้สิทธิ หรื อให้ผอู ้ ื่นดาเนินการเท่านั้น โดยกองทรัสต์ตอ้ งมิได้
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง เว้นแต่เป็ นการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานผ่านบริ ษทั ที่ออก
หุน้ ตามข้อ 5(5)
ส่วนที่ 3
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ การเปิ ดเผยข้อมูล
และหลักเกณฑ์อื่น ๆ
____________________
ข้อ 21 สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อร่ างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แล้วแต่กรณี ต้องเป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน รวมทั้งประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
ข้อ 22 ข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อผูล้ งทุน ต้องไม่มีเหตุที่ทาให้สงสัยว่าไม่ครบถ้วนหรื อไม่
เพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุน หรื อมีขอ้ ความที่อาจทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
ข้อ 23 ในกรณี ที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่จดั ตั้งขึ้นแล้ว ผู ้
ขออนุญาตต้องแสดงได้วา่ หน่วยทรัสต์ที่จะออกและเสนอขายได้ผา่ นกระบวนการออกหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์มาแล้วโดยชอบ

หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาตส่ วนเพิ่มสาหรับ
กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
____________________
ส่วนที่ 1
การตรวจสอบหรื อสอบทาน (due diligence)
และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
____________________
ข้อ 24 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุนต้องผ่านการตรวจสอบ
หรื อสอบทาน (การทา due diligence) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และที่ปรึ กษาทางการเงิน โดยได้จดั ให้มีการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูล
ด้านการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง เป็ นต้น และบุคคลดังกล่าวมีความเห็นว่าการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความเหมาะสมสาหรับการลงทุนของผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยมีศกั ยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทรัสต์น้ นั
(2) มีเอกสารสิ ทธิหรื อเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตามกฎหมาย และ
เพียงพอต่อการที่กองทรัสต์จะใช้ดาเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์
ข้อ 25 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่เป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 5(1) (2) (3) หรื อ (4)
(ก) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ
(ข) เป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิและ
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ
(ค) เป็ นการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จดั ทาล่วงหน้าก่อนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
เป็ นเวลาไม่เกินหนึ่งปี
(ง) ในกรณี ที่การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นการทาธุรกรรมกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องผ่านการประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมิน
มูลค่าทรัพย์สินตาม (ก) อย่างน้อยสองราย
(2) กรณี ที่เป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 5(5) หรื อ (6)

(ก) มีการประเมินมูลค่าของหุน้ หรื อตราสารหนี้ที่กองทรัสต์ลงทุน โดยที่ปรึ กษาทางการ
เงินที่เป็ นอิสระ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน (1) (ค)
(ข) มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่บริ ษทั ที่ออกหุน้ หรื อตรา
สารหนี้ตาม (ก) ลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน (1)
ข้อ 26 ในกรณี ที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานใน
ต่างประเทศ ต้องแสดงได้วา่ กองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
กฎหมายของประเทศนั้น โดยจัดให้มีความเห็นของที่ปรึ กษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญในกฎหมายของ
ประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบหรื อสอบทานแล้ว
ส่วนที่ 2
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเภทต่าง ๆ
____________________
ข้อ 27 ในกรณี ที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
โครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวรวมกันทั้งสิ้ นต้องไม่
เกินร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
การลงทุนในโครงการที่ไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของหลายโครงการ โดยบางโครงการ
เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
(2) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเดียว ซึ่งมีแผนพัฒนา
โครงการเป็ นส่วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ
ในการคานวณมูลค่าการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 19 วรรค
หนึ่ง (1) ด้วย
ข้อ 28 ในกรณีที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในสิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ใน
อนาคตหรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตตามข้อ 5(3) ต้องแสดงได้วา่ ผูป้ ระกอบกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่เป็ นคู่สัญญาได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีกลไกเพื่อให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์หรื อผูท้ ี่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มอบหมายสามารถ
เข้าตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของรายได้ที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับตามสัญญา
(2) ตกลงที่จะจัดส่งรายงานหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายได้ที่กองทรัสต์มีสิทธิได้รับตามสัญญา

ข้อ 29 กรณีที่กองทรัสต์ประสงค์จะลงทุนในหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ตามข้อ 5(5) ผูข้ อ
อนุญาตต้องแสดงได้วา่ มีกลไกการกากับดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินการให้เป็ นไปในทานองเดียวกับ
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นโดยตรง
ทั้งนี้ กลไกการกากับดูแลดังกล่าวให้รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) มีการส่งบุคลากรเข้าเป็ นกรรมการของบริ ษทั ดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุน้
ในบริ ษทั นั้น และมีขอ้ กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ทาให้การส่ งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ในกรณี ที่บริ ษทั ตามวรรคหนึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ กรรมการของบริ ษทั
ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
(2) มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม (1)
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึง
(ก) การกาหนดกรอบอานาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดั เจน และที่มีผลให้การพิจารณาของ
กรรมการดังกล่าวในการออกเสี ยงในการประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ในเรื่ องสาคัญต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ก่อน
(ข) การติดตามดูแลให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผล
การดาเนินงาน การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
(ค) การติดตามดูแลให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกาหนด
(3) มีกลไกในการกากับดูแลที่มีผลให้การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว มีสาระของรายการและต้องผ่านระบบในการอนุมตั ิของกองทรั สต์
ตามข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(4) การจัดให้มีมาตรการที่จะทาให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบการดาเนินการของผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามกลไกที่วางไว้ตาม (1) (2) และ (3)
ส่วนที่ 3
การหารายได้ การกูย้ มื และการก่อภาระผูกพัน
____________________
ข้อ 30 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีขอ้ ตกลงและ
เงื่อนไขของสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราค่าเช่า ค่าสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของกองทรัสต์ และมีลกั ษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน

ข้อ 31 การกูย้ มื เงินหรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีขอ้ จากัดอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนของกองทรัสต์ไว้ไม่เกินกว่าสามเท่า โดยให้คานวณ
ส่ วนของหนี้สินและส่ วนของทุนของบริ ษทั ย่อยของกองทรัสต์ (ถ้ามี) ตามหลักการจัดทางบการเงินรวม รวม
ในอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนของกองทรัสต์ดว้ ย
การพิจารณาอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาในวันหรื อในช่วงเวลาที่จะเกิด
ธุรกรรมดังกล่าว
(2) มีขอ้ จากัดให้ก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้เฉพาะกรณี ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ดงั นี้
(ก) การก่อภาระผูกพันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการทาข้อตกลงหลักที่กองทรัสต์สามารถกระทา
ได้ตามข้อกาหนดในประกาศนี้ เช่น การนาทรัพย์สินของกองทรัสต์ไปเป็ นหลักประกันการชาระเงินกูย้ มื ซึ่ง
การกูย้ มื เงินนั้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหลักเกณฑ์ในประกาศนี้
(ข) การก่อภาระผูกพันที่เป็ นเรื่ องปกติในทางพาณิ ชย์หรื อเป็ นเรื่ องปกติในการทา
ธุรกรรมประเภทนั้น
ส่วนที่ 4
หลักเกณฑ์กรณีอื่น ๆ
____________________
ข้อ 32 ในกรณีที่เป็ นการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่เพื่อเปลี่ยนลักษณะ
กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ผูข้ ออนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่
ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงอนุมตั ิให้เปลี่ยนลักษณะแล้ว โดยมติน้ นั ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ดว้ ย
ข้อ 33 ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงให้เห็นได้วา่
(1) จะสามารถนาหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายหลังได้รับอนุญาตให้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่
(2) มีกลไกการบริ หารจัดการ (fund governance) ที่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งมีมาตรการหรื อกลไกการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้การจัดการกองทรัสต์ดาเนิ นไปในลักษณะที่เป็ น
ธรรม และไม่เป็ นการเอาเปรี ยบกองทรัสต์

หมวด 3
หน้าที่ภายหลังได้รับอนุญาต
____________________
ข้อ 34 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 42 วรรคหนึ่ง (1) และข้อ 53
ส่วนที่ 1
การโฆษณาและการส่งเสริ มการขายหน่วยทรัสต์
____________________
ข้อ 35 ผูไ้ ด้รับอนุญาตที่ประสงค์จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องดาเนินการให้การโฆษณานั้น
มีความเหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหา สัดส่ วนของเนื้อหา และวิธีการนาเสนอ เพื่อทาให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่
จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยการโฆษณาต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีลกั ษณะเป็ นเท็จ เกินความจริ ง บิดเบือน ปิ ดบัง หรื อทาให้สาคัญผิดในสาระสาคัญ
(2) สาระสาคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานตามภาค 3 ของประกาศนี้
(3) ไม่เร่ งรัดให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
(4) ไม่มีลกั ษณะชี้นาหรื อประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์เว้น
แต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน หรื อเป็ นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้
(ก) มีขอ้ มูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม
(ข) มีขอ้ มูลความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข
(ค) ข้อมูลตาม (ก) และ (ข) อยูใ่ นรู ปแบบที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่
สาคัญผิด
(5) มีคาเตือนเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการลงทุนในหน่วยทรัสต์อย่างเหมาะสม และมีการแจ้ง
สถานที่สาหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์
(6) หากเป็ นการโฆษณาโดยใช้หรื ออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็ นข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็ นปัจจุบนั โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
(7) ในกรณีที่เป็ นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริ มการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้องมีขอ้ มูล
ของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายรวมอยูด่ ว้ ย โดยข้อมูลหน่วยทรัสต์ตอ้ งเป็ นเนื้ อหาหลัก และข้อมูลการจัด
รายการส่งเสริ มการขายเป็ นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็ นส่วนน้อย

(8) การนาค่าโฆษณามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อการโฆษณา
นั้นเป็ นไปเพื่อกองทรัสต์หรื อจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสต์น้ นั
(9) ดูแลให้ผจู ้ ดั ทาโฆษณาร่ วมกับผูไ้ ด้รับอนุญาตหรื อผูจ้ ดั ให้มีการโฆษณาเพื่อผูไ้ ด้รับ
อนุญาต ดาเนินการให้เป็ นไปตาม (1) ถึง (8)
ในกรณีที่การโฆษณาตามวรรคหนึ่ งเป็ นการดาเนิ นการในช่วงระยะเวลาก่อนที่แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนจะมีผลใช้บงั คับ นอกจากหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ผู ้
ได้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับด้วย
ข้อ 36 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้ขอ้ ความ คาเตือน หรื อข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณา
สามารถรับฟังหรื อมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรู ปแบบการนาเสนอ และต้องให้
ความสาคัญในการแสดงคาเตือนในเรื่ องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรื อข้อมูลส่วนใหญ่ใน
โฆษณานั้น ๆ ด้วย
ข้อ 37 ผูไ้ ด้รับอนุญาตอาจจัดให้มีการส่งเสริ มการขายได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นการจูงใจหรื อเร่ งรัดผูล้ งทุนโดยใช้การส่งเสริ มการขาย เพื่อให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจ
ลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยไม่คานึงถึงข้อมูลที่เป็ นพื้นฐานซึ่งจาเป็ นต่อการตัดสิ นใจลงทุน
(2) ไม่เป็ นการชิงโชคหรื อจับฉลากเพื่อสุ่มหาผูไ้ ด้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อประโยชน์
อื่นใด
(3) มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผลู ้ งทุนจะได้รับของสมนาคุณ สิ ทธิ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ ไม่ทาให้สาคัญผิด เหมาะสมและเป็ นธรรม
(4) มีการแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าเป็ นการทัว่ ไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มการขาย
(5) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขายจากกองทรัสต์
ส่วนที่ 2
การเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์
____________________
ข้อ 38 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องเสนอขายหน่วยทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วนั ที่
สานักงานแจ้งผลการอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้การอนุญาตเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง

ข้อ 39 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้สาหรับการจาหน่ายหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ ้นและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของบริ ษทั ที่ออกตราสารทุน โดยอนุโลม เว้นแต่
ข้อกาหนดในส่ วนนี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง สานักงานอาจ
กาหนดการอนุโลมใช้ในรายละเอียดให้เหมาะสมกับรู ปแบบของกองทรัสต์ได้
ข้อ 40 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้การชักชวน หรื อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการซื้อขายหรื อ
ลงทุนในหน่วยทรัสต์ดาเนินการผ่านบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทที่สามารถเป็ นผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเกี่ยวกับ
หน่วยทรัสต์ได้ เว้นแต่ผไู ้ ด้รับอนุญาตมีสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวอยูแ่ ล้ว โดยผูไ้ ด้รับ
อนุญาตต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับการให้บริ การดังกล่าวตามประเภทของบริ ษทั
หลักทรัพย์ดว้ ย โดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรัพย์หรื อผูไ้ ด้รับอนุญาต แล้วแต่กรณี ที่ทาการชักชวนหรื อให้คาแนะนา
เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีความเป็ นอิสระจากผูท้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า
หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทรัสต์
ข้อ 41 การจัดช่องทางให้ผลู ้ งทุนแสดงเจตนาจองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่วา่ ด้วยรู ปแบบหรื อ
วิธีการใด ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะต้องดาเนินการให้ช่องทางนั้นแสดงข้อความว่าผูล้ งทุนสามารถศึกษา
รายละเอียดการจองซื้อ การจัดสรรหน่วยทรัสต์ การยกเลิกการจองซื้อ การยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์
และการคืนเงินค่าจองซื้อ ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 42 เมื่อสิ้ นสุ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก หากปรากฏกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ท้ งั จานวนและคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื้ อ
(1) มีผจู ้ องซื้อไม่ถึงสองร้อยห้าสิ บราย หรื อมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื้ อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่
เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อไม่ถึงจานวนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน
(3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว ไม่
เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดในส่ วนนี้ และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
(4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อก่อตั้งกองทรัสต์
ให้แล้วเสร็จภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข้อ 43 ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิ่มทุน หากปรากฏกรณี ใดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์และคืนเงินให้แก่ผจู ้ องซื้อ
(1) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื้ อเมื่อรวมกับเงินที่กองทรัสต์กนั ไว้เพื่อลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและมูลค่าเงินกูย้ มื จากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน โดยให้ยกเลิกการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ท้ งั จานวน
(2) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรื อผูล้ งทุนต่างด้าว
และทาให้การถือหน่วยทรัสต์ของบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อรวมกับจานวนหน่วยที่ถืออยูเ่ ดิม (ถ้ามี)
ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่ วนนี้ โดยให้ยกเลิกการเสนอขายเฉพาะส่ วนที่เกินกว่า
อัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ถือว่าการอนุญาตให้เสนอขาย
หน่วยทรัสต์เป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
ข้อ 44 เมื่อปรากฏกรณีที่เป็ นเหตุให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ให้ผู ้
ได้รับอนุญาตแจ้งให้สานักงานทราบภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดังกล่าว
ข้อ 45 ผูไ้ ด้รับอนุญาตจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้
ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้ โดยจะต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 46 ด้วย
(1) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์
(2) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์แต่ละ
ชนิด ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
ในกรณีที่กองทรัสต์มีผทู ้ ี่จะจาหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทรัสต์หลายราย และผูไ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคล
ดังกล่าว ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลเหล่านั้นรวมกันได้ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์
ข้อ 46 ภายใต้บงั คับของข้อ 45 ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตประสงค์จะจัดสรรหน่วยทรัสต์
ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม บริ ษทั ใหญ่ หรื อบริ ษทั ย่อย
ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องแบ่งแยกหน่วยทรัสต์ที่จะ
จัดสรรให้แก่บุคคลดังกล่าวออกจากหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนทัว่ ไปไว้อย่างชัดเจน และ
เปิ ดเผยประเภทบุคคลดังกล่าวรวมถึงจานวนที่จะจัดสรรไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน

ข้อ 47 ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ
ไทย หากกฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นกาหนดสัดส่ วน
การลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์แก่ผลู ้ งทุนต่างด้าวให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้นด้วย
ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่งของ
หลายโครงการ และบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีการ
กาหนดสัดส่วนการลงทุนของผูล้ งทุนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดสรรหน่วยทรัสต์ตาม
สัดส่ วนที่กาหนดไว้ต่าสุ ดของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้น
ข้อ 48 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตว่าบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใด ถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราหรื อหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบโดยไม่ชกั ช้าถึงข้อจากัดสิ ทธิเกี่ยวกับการออกเสี ยง
ลงคะแนนและการรับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งจัดทาขึ้นตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการ
และข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(2) รายงานต่อสานักงานภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตรู ้หรื อควรรู ้ถึงเหตุ
ดังกล่าว
ข้อ 49 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดาเนินการที่จาเป็ นเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การถือหน่วยทรัสต์ของ
บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็ นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ การ
ดาเนินการที่จาเป็ นให้หมายความรวมถึงการจัดให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยทรัสต์ หรื อ
การแต่งตั้งนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีระบบงานดังกล่าว
ส่วนที่ 3
การก่อตั้งกองทรัสต์ และหน้าที่ต่าง ๆ
____________________
ข้อ 50 ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องจัดให้มีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก่อนหรื อในวันที่มีการโอนทรัพย์สิน
ที่จะให้เป็ นกองทรัสต์แก่ทรัสตี โดยสัญญาดังกล่าวต้องมีสาระไม่ต่างจากร่ างที่ผา่ น
การพิจารณาของสานักงานแล้ว
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตจัดส่ งสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ลงนามแล้วต่อสานักงานภายในห้าวัน
ทาการนับแต่วนั ที่เข้าทาสัญญานั้น

ข้อ 51 ผูไ้ ด้รับอนุญาตในฐานะผูก้ ่อตั้งทรัสต์ตอ้ งโอนหรื อดาเนินการให้มีการโอนเงินที่
ได้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสตี เพื่อให้การก่อตั้งกองทรัสต์หรื อการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
แล้วแต่กรณี แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการโอนเงินตามวรรคหนึ่งต่อสานักงาน
พร้อมกับรายงานผลการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 52 ภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเข้าทาหน้าที่เป็ น
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในประกาศนี้และในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดูแลให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญว่า ในกรณี ที่
มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
สาหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตตามประกาศนี้ โดยอนุโลม
ข้อ 53 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการเพื่อให้หน่วยทรัสต์สามารถเข้าเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ข้อ 54 ในกรณี ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องดูแลให้การ
แก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และไม่ขดั หรื อแย้งกับ
ข้อกาหนดของประกาศนี้
ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตส่ งสาเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซ่ ึงได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สานักงานภายในห้า
วันทาการนับแต่วนั ที่ลงนามหรื อวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามแต่กรณี
ข้อ 55 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิตามข้อผูกพันที่ให้ไว้ในคาขออนุญาต แบบแสดงรายการ
ข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน ตลอดจนข้อกาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ข้อ 56 ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ หากที่ปรึ กษาทางการเงินที่ร่วมจัดทาคาขออนุญาตประสงค์
จะได้รับหรื อตรวจดูขอ้ มูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของที่ปรึ กษาทางการเงินตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึ กษาทางการ
เงินและขอบเขตการดาเนินงาน ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลดังกล่ าวแก่ที่ปรึ กษา
ทางการเงินด้วย

ส่วนที่ 4
การเปลี่ยนลักษณะจากกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
____________________
ข้อ 57 กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่ประสงค์จะเปลี่ยนลักษณะเป็ นกองทรัสต์เพื่อผู ้
ลงทุนทัว่ ไป ให้ดาเนิ นการได้ดว้ ยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กรณีที่จะเปลี่ยนลักษณะดังกล่าวโดยมีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์การยืน่ คาขออนุญาต และการขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่สาหรับ
กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(2) กรณีที่จะเปลี่ยนลักษณะดังกล่าวโดยไม่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ ให้
ดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสานักงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนลักษณะดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจาก
สานักงานเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงอนุมตั ิให้เปลี่ยนลักษณะ โดย
มติน้ นั ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดว้ ย
(ข) ผูข้ ออนุญาตแสดงได้วา่ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ นั มีลกั ษณะอยูใ่ นข่ายที่จะ
ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่สาหรับกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป
การเปลี่ยนลักษณะจากกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปที่
ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานไม่วา่ กรณีใด ผูไ้ ด้รับอนุญาตต้องปฏิบตั ิหน้าที่ภายหลังการอนุญาตตามที่
กาหนดไว้สาหรับกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปด้วย
ข้อ 58 ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตที่ประสงค์จะเปลี่ยนลักษณะของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปตามข้อ 57 วรรคหนึ่ง (2) ยืน่ คาขอความเห็นชอบการเปลี่ยนลักษณะต่อ
สานักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตตามวิธีการที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งภายในสี่ สิบห้าวันนับ
แต่วนั ที่ผขู ้ อความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งมีหนังสื อแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ส่งข้อมูลเพิ่มเติมต่อสานักงาน
ข้อ 59 การเปลี่ยนลักษณะกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
ที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานไม่วา่ กรณีใด ให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการยกเลิกข้อจากัดการโอนซึ่งได้จดั ให้
มีข้ นึ ตามข้อ 11 วรรคหนึ่ง (2) ด้วย

ภาค 3
การยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
____________________
หมวด 1
ข้อกาหนดทัว่ ไป
____________________
ข้อ 60 การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานจะกระทา
ได้ต่อเมื่อผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ได้ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนต่อสานักงาน และแบบ
แสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว
ข้อ 61 ในกรณีที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูล
สิ้ นสุ ดลงแล้วหากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขาย
ครั้งก่อน ให้ผเู ้ สนอขายหลักทรัพย์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับใหม่ต่อสานักงาน
หมวด 2
การยืน่ และค่าธรรมเนียม
____________________
ข้อ 62 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
และร่ างหนังสื อชี้ชวนตามแบบที่กาหนดตามมาตรา 72 ต่อสานักงาน พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์จานวนหนึ่งชุด
รวมทั้งสาเนาจานวนสองชุด
(2) ส่งข้อมูลในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กาหนดไว้บน
เว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อมูลที่ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนื่ ต่อสานักงานทั้งในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์และข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน
ในกรณี ที่การเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลสิ้ นสุ ดลงแล้ว
หากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายครั้งก่อน ให้ผู ้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับใหม่ต่อสานักงาน
ข้อ 63 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนดตามมาตรา 19

ข้อ 64 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยนื่ ต่อสานักงาน ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ หรื อที่อาจทาให้สาคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ
(2) ในกรณี เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรื อในระยะเวลาใกล้เคียงกันในประเทศ
อื่นด้วย ต้องมีรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่าที่เปิ ดเผยในประเทศอื่น
(3) มีขอ้ มูลตามที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กาหนดในหมวด
นี้
แบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่งและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ ต่อสานักงานต้องมีที่
ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงานให้ความเห็นชอบเป็ นผูร้ ่ วมจัดทาและรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูล
ข้อ 65 ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ยนื่ แบบแสดงรายการข้อมูลที่มีรายการครบถ้วนเป็ น
ปัจจุบนั ต่อสานักงาน ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ให้ผเู ้ สนอขาย
หน่วยทรัสต์ยนื่ แบบ 69-IFT ท้ายประกาศนี้
(2) กรณี เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้ผเู ้ สนอขาย
หน่วยทรัสต์ระบุขอ้ มูลตามที่กาหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10) และข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน
ข้อ 66 งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์ที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่ างหนังสื อชี้ชวน (ถ้ามี) ต้องผ่านการตรวจสอบและสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผูส้ อบบัญชีที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน และต้องจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ข้อ 67 ก่อนปิ ดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับอนุญาต หากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ได้
เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มิได้แสดงอยูใ่ นแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนให้แก่
บุคคลใดเป็ นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่
เสนอขาย หรื อการตัดสิ นใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ตอ้ งดาเนินการให้มี
การเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนโดยพลัน ทั้งนี้ ต้องไม่ชา้ กว่า
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับ หรื อในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บงั คับแล้ว ต้องไม่
ช้ากว่าวันทาการถัดจากวันที่ได้เปิ ดเผยข้อเท็จจริ งต่อบุคคลใดนั้น
ข้อ 68 ในกรณีที่ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ได้เสนอขายหน่วยทรัสต์ในต่างประเทศ โดยมี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามกฎหมายต่างประเทศนั้น เมื่อมีการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวในประเทศไทย ให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์เปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลในแบบแสดง

รายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนไม่นอ้ ยกว่ารายละเอียดของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยในการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์น้ นั ในต่างประเทศ
หมวด 3
วันมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
____________________
ข้อ 69 ภายใต้บงั คับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้
บังคับ เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 33 ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตอ้ งได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ที่ออกใหม่น้ นั แล้ว
(2) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานประกาศกาหนดตามมาตรา 19
(3) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและได้เปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 77 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว
(4) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้ นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับแบบแสดงรายการ
ข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์หรื อข้อมูล
อื่นที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)
(ก) ในกรณีที่เป็ นการยืน่ แบบ 69-IFT
1. สิ บสี่ วนั ในกรณี ทวั่ ไป
2. สามวันทาการ ในกรณีที่เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้
ชวนภายในกาหนดเวลาสามเดือนนับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนของการเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เดียวกันมีผลใช้บงั คับในครั้งก่อน
(ข) สามวันทาการ ในกรณีที่เป็ นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 65(2)
(5) ผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้ระบุขอ้ มูลตามแบบแสดงรายการข้อมูล
ครบถ้วนแล้ว
ภาค 4
อานาจของสานักงาน
____________________
ข้อ 70 ในการพิจารณาคาขออนุญาต ให้สานักงานมีอานาจแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผขู ้ ออนุญาต
มาชี้แจง หรื อส่ งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตไม่

มาชี้แจงหรื อไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด ให้ถือว่าผูข้ ออนุญาตไม่ประสงค์จะ
ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ นั อีกต่อไป
ข้อ 71 ในกรณีที่เอกสารหรื อข้อมูลที่ได้รับจากผูข้ ออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหม่ตามภาค 2 มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน มีขอ้ ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นหรื อกรณี อื่น
ใดที่จะมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูล้ งทุน หรื อต่อการตัดสิ นใจในการลงทุน สานักงานอาจแจ้งให้ผู ้
ขออนุญาตดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) เปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้ทราบ
(2) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุนใหม่
(3) จัดให้มีการตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) หรื อการให้ความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุน
(4) จัดให้มีความเห็นทางกฎหมายในประเด็นข้อกฎหมายที่สาคัญหรื อที่ไม่ชดั เจนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
ในกรณีที่ผขู ้ ออนุญาตไม่ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูข้ ออนุญาตไม่ประสงค์จะขอ
อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ นั อีกต่อไป
ข้อ 72 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 ของหมวด 3 ของภาค 2
สานักงานอาจดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) กาหนดให้การโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขายบางกรณีตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานก่อนทาการโฆษณาหรื อจัดให้มีการส่ งเสริ มการขายนั้น เพื่อตรวจสอบให้การโฆษณาหรื อการ
ส่ งเสริ มการขายนั้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
(2) ในกรณี ผไู ้ ด้รับอนุญาตปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 ของหมวด 3 ของ
ภาค 2 สานักงานอาจสั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังนี้
(ก) หยุดการโฆษณา หรื อยุติการส่ งเสริ มการขาย ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วน
(ข) แก้ไขข้อมูลหรื อข้อความในการโฆษณาหรื อการส่งเสริ มการขาย
(ค) ชี้แจงเพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ งหรื อไม่ทา
ให้สาคัญผิด
(ง) กระทาการหรื อไม่กระทาการใดภายในระยะเวลาที่กาหนดเพื่อให้ผลู ้ งทุนตัดสิ นใจ
หรื อทบทวนการตัดสิ นใจลงทุน บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็ นจริ ง และไม่ทาให้
สาคัญผิด
ข้อ 73 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ตาม
ภาค 2 ว่าข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ที่สานักงานนามาพิจารณาเพื่ออนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ ออก

ใหม่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรื อเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์น้ นั ปรากฏต่อสานักงาน
ก่อนการอนุญาต สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์น้ นั ให้สานักงานมีอานาจดังต่อไปนี้
(1) สั่งให้ผไู ้ ด้รับอนุญาต กรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารชี้แจง หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และระงับการอนุญาตให้ออกหน่วยทรัสต์หรื อให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตระงับการเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ช้ ีแจงหรื อแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ในส่ วนที่ยงั มิได้เสนอขาย
หรื อในส่ วนที่ยงั มิได้มีการโอนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายไปยังกองทรัสต์หรื อเพื่อการก่อตั้งกองทรัสต์
ในการสั่งการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานคานึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา
(1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) ผลกระทบต่อผูล้ งทุนที่จองซื้อหน่วยทรัสต์น้ นั
ข้อ 74 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ สานักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์ตามคาขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออก
ใหม่ตามภาค 2 ได้ ฃ
(1) ผูข้ ออนุญาตหรื อการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งที่ทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมาย
หรื อเนื้ อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการเสนอขายหน่วยทรัสต์น้ นั เข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 หรื อหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรื อประกาศนี้
(2) การเสนอขายหน่วยทรัสต์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) การเสนอขายหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม
(4) การเสนอขายหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุนโดยรวม หรื ออาจทาให้
ผูล้ งทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอประกอบการ
ตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 75 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผันไม่นา
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคาขออนุญาต หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับกับการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์ตามภาค 2 ได้
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันไม่มี
นัยสาคัญสาหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณี น้ นั และประโยชน์ที่จะได้ไม่คมุ ้ ค่ากับต้นทุนในการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว

(2) ผูข้ ออนุญาตมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) ผูข้ ออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอและสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุน และมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนดเงื่อนไข
ให้ผขู ้ ออนุญาตต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 76 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการเปิ ดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กาหนดเพิ่มเติม
ตามประกาศนี้ หากผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์แสดงได้วา่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่ขอ้ มูลที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนอย่างมีนยั สาคัญ และมีเหตุอนั ควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล หรื อได้ดาเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว
ข้อ 77 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนตามภาค 3
หากสานักงานเห็นว่ามีเหตุจาเป็ นและสมควรเพื่อให้ผลู ้ งทุนมีขอ้ มูลที่มีนยั สาคัญเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุน ให้สานักงานมีอานาจกาหนดให้ผยู ้ นื่ แบบแสดงรายการข้อมูลดาเนิ นการดังต่อไปนี้ภายในระยะเวลาที่
สานักงานกาหนด
(1) ชี้แจงหรื อแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
(2) จัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็ นอิสระจัดทาความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน
หรื อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน
เมื่อสานักงานดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สานักงานหยุดนับระยะเวลาการมีผลใช้บงั คับ
ของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนไว้ชวั่ คราวตามที่กาหนดในมาตรา 75 และหากผูเ้ สนอ
ขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ดาเนินการตามที่สานักงานกาหนดตามวรรคหนึ่งจนล่วงเลยระยะเวลาเกิน
สมควร ให้ถือว่าผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ไม่ประสงค์จะยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลและร่ าง
หนังสื อชี้ชวนต่อสานักงานอีก โดยให้สานักงานคืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวนนั้นต่อผู ้
เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อไป
ในการกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
สานักงานอาจกาหนดให้ผเู ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เปิ ดเผยการสัง่ การ การดาเนินการ ข้อสังเกต
ของสานักงาน หรื อคาชี้แจงของผูเ้ สนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ผา่ นทางเว็บไซต์ของสานักงาน ตาม
แนวทางที่สานักงานกาหนดด้วยก็ได้

ข้อ 78 สานักงานอาจกาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของ
ข้อกาหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้ และ
หากผูข้ ออนุญาตปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูข้ ออนุญาตมีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใน
ประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
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