
   

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 45/2561 
เร่ือง  การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทยและการจดัการกองทุนรวม 
___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 53/2560  เร่ือง การเสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยต่อประชาชน และการจดัการ
กองทุนรวม ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 8/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ลงวนัท่ี 27 เมษายน 
พ.ศ. 2559   

“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนด
ในประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

“ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามท่ีก าหนดในประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

“ประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 
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“บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 

“ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ผูจ้  าหน่าย จ่าย โอน 
ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม และใหห้มายความรวมถึง 
ผูท่ี้จะด าเนินการดงักล่าวดว้ย 

“สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 

ค าว่า “ท่ีปรึกษาทางการเงิน” “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” และ “บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง” 
ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ขอ้ 4   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ท่ีจดัตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 8/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ลงวนัท่ี 27 เมษายน 
พ.ศ. 2559  ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวมท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  
 (ข)  การเสนอขายหน่วยลงทุนในคร้ังต่อ ๆ ไปภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุน 

ตาม (ก) ท่ีไม่ใช่กรณีตาม (ค)  
 (ค)  การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone 
investor) เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

(2)  การจดัการกองทุนรวมภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัใหเ้สนอขายหน่วยลงทุน 
ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  
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ภาค 1 
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
____________________ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________________ 

 ขอ้ 5   การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากส านกังานตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 6 
 (1)  กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป ใหเ้ป็นไป
ตามหมวด 2 
 (2)  กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็น 
การทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามหมวด 3 

 ขอ้ 6   การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
ไม่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
 (1)  การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนโดยไดรั้บช าระราคาเตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (2)  การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ในลกัษณะเป็นการทัว่ไปโดยก าหนดเง่ือนไข
ใหผู้ท่ี้จะซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจ านวนการจองซ้ือไม่เกินกวา่
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหเ้สนอขายต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะท าใหก้องทุนรวม
หรือบริษทัจดัการมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

ขอ้ 7   หนงัสือช้ีชวนท่ีบริษทัจดัการจดัท าขึ้นเพื่อจดัส่งหรือแจกจ่ายตามมาตรา 123 
ตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุน โดยตอ้งมีลกัษณะและวิธีการแสดง
ขอ้มูลท่ีเป็นไปตามท่ีส านกังานประกาศก าหนด   
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) หนงัสือช้ีชวนท่ีจดัส่งหรือแจกจ่ายในการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
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เป็นการทัว่ไปตอ้งเปิดเผยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัไม่นอ้ยกวา่รายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผย 
ไวใ้นหนงัสือช้ีชวนท่ีจดัส่งหรือแจกจ่ายต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) 

ขอ้ 8   การเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา 
ตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะท่ีท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด  ทั้งน้ี ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตาม
ประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของกองทุนรวมดว้ย เช่น 

(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการใหบ้ริการของผูป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

(2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการโฆษณาและการส่งเสริมการขายส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจ
หลกัทรัพย ์และผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

หมวด 2 
การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุมติั 

____________________ 

ขอ้ 9   บริษทัจดัการจะไดรั้บอนุมติัให้เสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ของ 
กองทุนรวมต่อประชาชน เม่ือแสดงไดว้า่  
 (1)  กองทุนรวมมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีใชใ้นการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานตามประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม  เวน้แต่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบั
ช่ือของกองทุนรวม 

(2)  โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
มีรายละเอียดและรายการท่ีเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกบับริษทัจดัการกองทุนรวม และท่ีสอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑใ์นส่วนน้ีและในภาค 2 
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(3)  ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก  
ตอ้งแสดงไดว้า่การเสนอขายหน่วยลงทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุน 
ไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งระบุทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจะลงทนุเป็นคร้ังแรกไดอ้ยา่งแน่นอนแลว้ 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค าขออนุมติั 

____________________ 

ขอ้ 10   ใหบ้ริษทัจดัการท่ีประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
ยืน่ค  าขออนุมติัต่อส านกังานพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุมติัตามวิธีการท่ีก าหนดไว ้
บนเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ใหบ้ริษทัจดัการช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมติัต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บ 
ค าขออนุมติัพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุมติัท่ีถูกตอ้งครบถว้น  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียม
ใหเ้ป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

ขอ้ 11   การยืน่ค าขออนุมติัตามขอ้ 10 ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  มีท่ีปรึกษาทางการเงินเป็นผูร่้วมจดัท าค าขออนุมติั โดยท่ีปรึกษาทางการเงิน
ดงักล่าวตอ้งสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม 
    (ข)  กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลตาม (ก)   
   (2)  ค าขออนุมติัและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุมติัตอ้งมีบุคคลดงัต่อไปน้ี 
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
   (ก)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการ 
   (ข)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
   (ค)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
   (ง)  ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม 

ขอ้ 12   เม่ือบริษทัจดัการไดย้ื่นค าขออนุมติัพร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
อนุมติัตามขอ้ 10 แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตามโครงการจดัการกองทุนรวม 
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และร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดต่อผูล้งทุนผา่นระบบการรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนด 
ไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ขอ้ 13   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุมติัภายใน 165 วนันบัแต่วนัท่ี
ส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

หมวด 3 
การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 

(cornerstone investor) เพื่อประโยชน์ในการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 

____________________ 

ขอ้ 14   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อ 
ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ในระหวา่งช่วงเวลาตั้งแต่วนัท่ีไดย้ืน่ค  าขออนุมติั
ใหเ้สนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามหมวด 2 จนถึงวนัท่ีหน่วยลงทุน
ดงักล่าวเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หากบริษทัจดัการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการไดรั้บอนุมติัจากส านกังานใหเ้สนอขายหน่วยลงทุน 
ต่อผูล้งทุนดงักล่าว 

(1)  ไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีอนุมติัใหบ้ริษทัจดัการเสนอขายและจดัสรร
หน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแก่ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) โดยการกนัหน่วยลงทุนบางส่วนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปไวแ้ลว้ มาเสนอขายและจดัสรรใหผู้ล้งทุนดงักล่าว 

(2)  เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) 
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  เป็นผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 15 
(ข)  ไม่เป็นผูท่ี้จะไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุนในฐานะผูจ้องซ้ือพิเศษในการ

เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป 
“ผูจ้องซ้ือพิเศษ” ตามวรรคหน่ึงหมายความวา่ ผูจ้องซ้ือพิเศษตามท่ีก าหนด

ในประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ค)  ไม่เป็นผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

กบับุคคลดงักล่าว 
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  (3)  มีมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปตามท่ียืน่ค  าขอ
อนุมติัต่อส านกังาน เม่ือรวมกบัมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) และมูลค่าการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 
ในคราวเดียวกนั (ถา้มี) ไม่ต ่ากวา่ 5,000 ลา้นบาท 

(4)  จดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
โดยใหผู้ล้งทุนดงักล่าวช าระราคาค่าหน่วยลงทุนท่ีซ้ือในราคาเดียวกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการ
จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไป  ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีขอ้ตกลงหรือสัญญาใด ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการให้
ประโยชน์กบัผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) เป็นพิเศษกวา่ผูล้งทุนรายอ่ืน ๆ 

บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการให้หนงัสือช้ีชวนท่ีใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ต่อประชาชนมีการระบุรายช่ือผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) ท่ีตกลงซ้ือ 
หน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง และจ านวนหน่วยลงทุนโดยประมาณท่ีแต่ละรายตกลงซ้ือ โดยจะระบุ
จ านวนเงินโดยประมาณท่ีแต่ละรายตกลงซ้ือไวด้ว้ยก็ได ้

ขอ้ 15   ผูล้งทุนสถาบนัตามขอ้ 14 วรรคหน่ึง (2) (ก) ไดแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  ธนาคารพาณิชย  ์
(2)  บริษทัเงินทุน 
(3)  บริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุน

ส่วนบุคคล หรือเพื่อการจดัการโครงการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

(4)  บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
(5)  บริษทัประกนัภยั 
(6)  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ  

นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
(7)  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(8)  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 
(9)  กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(10)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(11)  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
(12)  กองทุนรวม 
(13)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (12) 

โดยอนุโลม 
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ภาค 2 
การจดัการกองทุนรวมภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัใหเ้สนอขาย 

หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
____________________ 

ขอ้ 16   เม่ือกองทุนรวมซ่ึงไดรั้บอนุมติัตามส่วนท่ี 2 ในหมวด 2 ของภาค 1 ไดปิ้ด 
การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกแลว้ มิให้น าบทบญัญติั 
ในหมวด 4 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 8/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ
วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ลงวนัท่ี 27 เมษายน 
พ.ศ. 2559  มาใชบ้งัคบั 

ขอ้ 17   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในประกาศน้ี การจดัการกองทุนรวม 
ภายหลงัจากไดรั้บอนุมติัให้เสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนท่ีก าหนดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

(1)  หนา้ท่ีของบริษทัจดัการในการบริหารจดัการกองทุนรวมดว้ยความรอบคอบ 
ระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 
  (2)  ระบบงานส าหรับการบริหารและจดัการกองทุนรวม 
  (3)  การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม 
  (4)  ขอ้ก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของกองทุนรวมภายหลงัการจดัตั้ง 
  (5)  หลกัเกณฑก์ารบริหารและจดัการกองทุนรวม 
  (6)  อ านาจสั่งการของส านกังานเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัจดัการหรือกองทุนรวม 

ขอ้ 18   บริษทัจดัการตอ้งเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังานใหด้ าเนินการดงักล่าว 
  ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นวรรคหน่ึง 
ใหก้ารอนุมติัใหเ้สนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเป็น 
อนัส้ินสุดลง 

ขอ้ 19   บริษทัจดัการตอ้งน าเงินท่ีรวบรวมไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ี 
ออกใหม่ดงัต่อไปน้ี ไปลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานคิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
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ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 
 (1)  หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรกตามขอ้ 9(3)  
 (2)  หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor)  
ท่ีกนัส่วนมาจากหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็น 
คร้ังแรก (ถา้มี)  

ขอ้ 20   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
บริษทัจดัการอาจน าเงินท่ีกนัไวส้ าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป มารวมค านวณเป็นมูลค่า 
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 19 ได ้

ขอ้ 21   การค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 1(3) (ก) (ข) 
(ค) และ (ง) แห่งประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใหค้  านวณตามราคาท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุด ซ่ึงปรับปรุงดว้ยการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถา้มี) และการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการประเมิน
มูลค่าทรัพยสิ์นล่าสุดนั้น  ทั้งน้ี ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์หรือความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(2)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหุน้ตาม 
ขอ้ 1(3) (จ) แห่งประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หากหุน้ดงักล่าวมิใช่หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
ใหใ้ชว้ิธีการค านวณราคาตาม (1) กบัทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้โดยอนุโลม   
ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ 

(3)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในกรณีอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหค้  านวณตามราคา 
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (ก)  หลกัเกณฑข์องสมาคมท่ีก าหนดเก่ียวกบัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น 
 (ข)  ในกรณีท่ีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดราคาของทรัพยสิ์นใด  
ใหใ้ชร้าคาท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

ขอ้ 22   ในกรณีท่ีกองทุนรวมประสงคจ์ะเขา้ท ารายการในเร่ืองท่ีมีประกาศก าหนด 
ให้กระท าไดต้่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของ 
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บริษทัจดัการแลว้  ใหบุ้คคลท่ีเขา้ลกัษณะดงัต่อไปน้ี สามารถเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวได ้โดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดท่ีห้ามมิใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้ร่วมพิจารณาอนุมติั
การเขา้ท ารายการดงักล่าว  ทั้งน้ี เม่ือไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 23 แลว้ 

(1)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ลกัษณะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ย
วิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งมิใช่
บุคคลดงัน้ี 

 (ก)  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ท่ีเป็นเจา้ของ ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลตามกฎหมาย หรือผูมี้ 
ความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ารายการดงักล่าว  

 (ข)  กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลตาม (ก) 
(2)  กรรมการของบริษทัจดัการท่ีเป็นผูแ้ทนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตาม (1) 

ขอ้ 23   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ 22 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิพิจารณาอนุมติัการเขา้ท ารายการตามขอ้ 22 โดยให้
แสดงไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน 

(2)  ในกรณีท่ีการเขา้ท ารายการตามขอ้ 22 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหน่วยลงทุน  
ใหจ้ดัใหมี้ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ซ่ึงระบุเหตุผล ขอ้สมมติฐาน 
ท่ีส าคญั และปัจจยัท่ีน ามาประกอบการพิจารณาในการแสดงความเห็นนั้น โดยใหแ้สดงความเห็น
ดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือหนงัสือท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอ
อนุมติัการเขา้ท ารายการ แลว้แต่กรณี 

(ก)  ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อกองทุนรวม 
(ข)  ความเป็นธรรมของราคา และเง่ือนไขของรายการ 
(ค)  ผูถื้อหน่วยลงทุนควรลงมติเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัรายการ พร้อมระบุ

เหตุผลประกอบ 

ขอ้ 24   ใหก้รรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนท่ีเป็นผูแ้ทนจากบุคคลท่ีเขา้
ลกัษณะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั้งขึ้น สามารถใหค้ าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนและการจดัการทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมได ้โดยไม่ตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของขอ้ก าหนดท่ีหา้มมิใหผู้มี้ส่วน 
ไดเ้สียเขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น  ทั้งน้ี ใหน้ าความในขอ้ 23(1) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้นตามวรรคหน่ึง ตอ้งมิใช่บุคคลดงัน้ี 

(1)  เจา้ของ ผูมี้อ  านาจก ากบัดูแลตามกฎหมาย หรือผูมี้ความรับผิดชอบโดยตรง 
ในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้  าปรึกษาหรือค าแนะน าดงักล่าว 

(2)  กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลตาม (1) 

ภาค 3 
อ านาจของส านกังาน 

____________________ 

ขอ้ 25   ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอ านาจส านกังานเก่ียวกบัการอนุมติัในส่วนท่ี 3 ของ
หมวด 1 ในภาค 1 แห่งประกาศกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาอนุมติัให้
เสนอขายหน่วยลงทุนตามภาค 1 โดยอนุโลม 

ขอ้ 26   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยอยา่งใด 
อยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจสั่งระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง 
(cornerstone investor) ตามประกาศน้ีไวก่้อนหรือสั่งเพิกถอนการอนุมติัใหเ้สนอขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีดงักล่าวได ้

(1)  ผูไ้ดรั้บอนุมติัมีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวด 3 ของภาค 1 

(2)  ผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน   
  (3)  การเสนอขายหน่วยลงทุนมีลกัษณะท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการหลีกเล่ียงกฎเกณฑอ่ื์น 
ท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้ 27   เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ 
ในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะใดขณะหน่ึง ในกรณีท่ีการด าเนินการของกองทุนรวม 
ไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัหรือท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยชอบ   
ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการใหบ้ริษทัจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามท่ีส านกังาน
เห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

อ านาจสั่งการตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงอ านาจสั่งการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ใหบ้ริษทัจดัการแกไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในภาค 1 และ 2 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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(2)  ระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว 
(3)  เพิกถอนการอนุมติัใหเ้สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

ขอ้ 28   ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวให้ถือว่า 
บริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 

ภาค 4 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 29   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทน. 53/2560  เร่ือง การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ                
อนาคตประเทศไทยต่อประชาชน และการจดัการกองทุนรวม ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ซ่ึงใช ้
บงัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนด
แห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ี
ใชบ้งัคบั 

ขอ้ 30   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 53/2560  เร่ือง การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ต่อประชาชน และการจดัการกองทุนรวม ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึง
การอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561                                           
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


