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ทรสัตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน  
(Infrastructure Trust) 

การน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

การระดมทนุในรูปแบบของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน (Infrastructure Trust : Infra Trust) ทีเ่ป็น

กองทรัสตเ์พือ่ผูล้งทนุทัว่ไปจะตอ้งยืน่ขออนุญาตตอ่ส านักงาน ก.ล.ต. และน าหน่วยทรัสตเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ 

เรือ่ง รายละเอยีด 

คณุสมบตัขิอง

หนว่ยทรสัต ์

• หน่วยทรัสต ์หมายถงึ ใบทรัสตท์ีแ่สดงสทิธขิองผูถ้อืในฐานะผูรั้บประโยชนใ์นทรัสต ์ตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศส านักงาน ก.ล.ต.  

1) ช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด 

2) ระบชุือ่ผูถ้อื 

3) ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยทรัสต ์ยกเวน้ขอ้จ ากัดทีเ่ป็นไปตามกฏหมาย ทัง้นี ้ตอ้งระบุ

ขอ้จ ากดันัน้ไวใ้นสญัญากอ่ตัง้ทรัสต ์ 

 

คณุสมบตัขิอง

กองทรสัต ์(Infra 

Trust) 

• กองทรัสต ์หรอื Infra Trust หมายถงึ ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานตาม

หลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในประกาศ ก.ล.ต. โดยทรัพยส์นิกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานประกอบดว้ย 

o ระบบขนสง่ทางราง หรอืทางทอ่ 

o ไฟฟ้า  ประปา 

o ถนน ทางพเิศษหรอืทางสมัปทาน 

o ทา่อากาศยานหรอืสนามบนิ 

o ทา่เรอืน ้าลกึ 

o โทรคมนาคม หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

o พลงังานทางเลอืก 

o ระบบบรหิารจัดการน ้าหรอืการชลประทาน 

o ระบบป้องกนัภัยธรรมชาต ิซึง่รวมถงึระบบเตอืนภัยและระบบจัดการเพือ่ลดความรุนแรง

ของภัยธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ดว้ย 

o ระบบจัดการของเสยี 

o กจิการโครงสรา้งพืน้ฐานหลายกจิการ (Multi-infrastructure) ประกอบกนั โดยกจิการ

ทีป่ระกอบกนันัน้ตอ้งมลีกัษณะ  

1) มคีวามเชือ่มโยง สง่เสรมิหรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชนซ์ึง่กนัและกัน หรอืตอ่ชมุชน

เดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีง และ 

2) กอ่ใหเ้กดิหรอืจะกอ่ใหเ้กดิรายไดเ้ป็นมลูคา่ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม

ของกจิการทัง้หมดทีป่ระกอบกันนัน้ 

• Infra Trust ทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยต์อ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 

1) ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

2) มผีูจ้ัดการกองทรัสตท์ีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.และมทีรัสตทีีไ่ดรั้บ

อนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

3) มผีูถ้อืหน่วยทรัสตร์ายย่อยถอืหน่วยทรัสตร์วมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวน

หน่วยทรัสตแ์ตล่ะชนดิ (Tranche) ทีจ่ดทะเบยีนกบัตลาดหลักทรัพย ์
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เรือ่ง รายละเอยีด 

นายทะเบยีน

หลกัทรพัย ์

แตง่ตัง้ให ้บรษัิทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรอืบคุคลทีต่ลาด

หลกัทรัพยเ์ห็นชอบเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย ์

 

การยืน่ค าขอจด

ทะเบยีน 

1) ผูก้อ่ตัง้ทรัสต ์(ผูท้ีจ่ะเป็นผูจ้ัดการกองทรัสตเ์มือ่มกีารกอ่ตัง้ทรัสต)์ เป็นผูย้ืน่ค าขอจดทะเบยีน 

2) ยืน่ขอจดทะเบยีนหน่วยทรัสตท์ีอ่อกทัง้หมด 

3) ยืน่ค าขอและเอกสารตามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีม 

 

ระยะเวลาในการ 

พจิารณารบั

หลกัทรพัย ์

 

ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บเอกสารหลกัฐาน

ถกูตอ้งครบถว้น 
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ข ัน้ตอนการพจิารณารบัหนว่ยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

• ผูย้ืน่ค าขอ ไดแ้ก ่ผูก้อ่ตัง้ทรัสตซ์ ึง่จะเป็นผูจั้ดการกองทรัสต ์หรอืผูจั้ดการกองทรัสตซ์ ึง่สญัญากอ่ตัง้ 

ทรัสตก์ าหนดใหเ้ป็นผูม้อี านาจยืน่ค าขอจดทะเบยีนหน่วยทรัสต ์

 

 

 

 

 

 

 

ยืน่ค าขอ

อนุญาต
และยืน่

แบบ 

Filing 

สามารถ 
เสนอขาย

หน่วยลงทนุได ้

เมือ่ filing  
มผีลใชบ้งัคบั

เมือ่พน้ 
cooling of 

period 14 วนั
และไดรั้บ

อนุญาตให ้

เสนอขาย

หน่วยทรัสต ์

ขายหน่วย 
ทรัสต์

ภายใน 6 

เดอืน นับ
แต ่ก.ล.ต.
อนุญาต 

กอ่ตัง้กอง  
ทรัสต์

ภายใน    

15 วนั นับ
แตปิ่ดขาย
หน่วยทรัสต ์

ยืน่แบบ      
ค าขอชดุ ก. 

การขออนุญาตออกและเสนอขายหนว่ยทรสัตต์อ่ ก.ล.ต. 

การน าหนว่ยทรสัตเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

อนุมัตรัิบหน่วยทรัสตเ์ป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบยีน

ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที่

เอกสารหลักฐานครบถว้น 

ยืน่แบบ      
ค าขอ  

ชดุ ข.

ครบถว้น 

SET 

ประกาศ
ขา่วรับเป็น

หลกัทรัพย์

จดทะเบยีน  

หน่วย
ทรัสต์

เริม่ซือ้

ขาย 

วนัที ่T                

(กอ่น 9.00 น.) 

วนัที ่

T+1 

ก.ล.ต.แจง้

ผลพจิารณา
ภายใน  

165 วนั  

นับแตว่นัที่
เอกสาร

หลกัฐาน

ครบถว้น 

นับ 1 
cooling of 

period  

14 วนั  
เมือ่ขอ้มลู

ใน filing 
ครบถว้นใน

สาระส าคญั 
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ถาม-ตอบ 
 

ค าถาม ค าตอบ 

สญัญากอ่ต ัง้ทรสัต ์และ

แบบ Filing ตอ้งมี

ขอ้ความใดระบุบา้ง 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั

คณุสมบตัขิอง

หนว่ยทรสัตต์ามขอ้บงัคบั

ตลาดหลกัทรพัย ์

สญัญากอ่ตัง้ทรัสต ์และแบบ Filing ตอ้งมขีอ้ความทีร่ะบเุกีย่วกบัหน่วยทรัสตว์า่ 

1) ช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด  

2) ระบชุือ่ผูถ้อื 

3) ใมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยทรัสต ์ยกเวน้ขอ้จ ากัดทีเ่ป็นไปตาม

กฎหมาย  
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

▪ ขอ้บงัคับตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่ง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพกิถอนหน่วยทรัสต ์

ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุ พ.ศ.2558 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

▪ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที ่ทจ.12/2558 เรือ่ง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตเ์พือ่การลงทนุใน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

▪ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่กร.6/2558 เรือ่ง หลักเกณฑเ์กีย่วกบัการเป็นผูก้อ่ตัง้ทรัสต ์และการเป็นทรัสตี

ของทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน 

▪ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่สช. 26/2558 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการใหค้วาม

เห็นชอบผูจ้ัดการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน และมาตรฐานการปฏบิตังิาน 

▪ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ.27/2558 เรือ่ง ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัการออกและเสนอขาย

หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน 

▪ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 35/2554 เรือ่ง หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวม

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

▪ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สร.25/2558 เรือ่งขอ้ก าหนดเกีย่วกับรายการและขอ้ความในสญัญา

กอ่ตัง้ทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/4055
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/4055

