
 
 

Infrastructure Fund – มนีาคม 2565 
 

กองทนุเพือ่การลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน  
(Infrastructure Fund) 

การน าเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
 

สรปุเกณฑส์ าคญั 

บรษัิททีป่ระกอบกจิการเกีย่วกบัโครงสรา้งพืน้ฐานอาจน าทรัพยส์นิกจิการโครงสรา้งพืน้ฐานทีบ่รษัิทลงทนุมาระดม

ทุนในรูปแบบของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure Fund) นอกเหนือจากการน าบริษัทเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ ซึง่จะตอ้งมกีารจัดตัง้กองทนุรวมโดยขออนุมัตจิากส านักงาน ก.ล.ต. และน าหน่วยลงทนุของกองทนุเขา้

จดทะเบยีน  โดยสรุปคณุสมบตัขิองหน่วยลงทนุและกองทนุดงันี้ 

เรือ่ง รายละเอยีด 

นยิาม กองทนุรวม หมายความวา่ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน หรอื กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่

อนาคตประเทศไทย 

คณุสมบตัขิอง

หนว่ยลงทุน

กองทุนรวม

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

1) ช าระเต็มมลูคา่แลว้ทัง้หมด 

2) ระบชุือ่ผูถ้อื 

3) ไมม่ขีอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทนุ ยกเวน้ขอ้จ ากดัทีเ่ป็นไปตามกฏหมาย ทัง้นี ้ตอ้งระบุ

ขอ้จ ากดันัน้ไวใ้นโครงการ  

 

คณุสมบตัขิอง

กองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานสามารถลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน   ทัง้นี ้ตาม

หลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. หมายถงึกจิการตอ่ไปนี้ 

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) กอ่ใหเ้กดิหรอืจะกอ่ใหเ้กดิรายไดเ้ป็นมลูคา่ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของรายไดร้วม

ของกจิการทัง้หมดทีป่ระกอบกันนัน้ 

• กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ะเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยต์อ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 

1) ไดรั้บอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. 

2) มผีูจ้ัดการกองทนุรวมทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

3) มผีูถ้อืหน่วยลงทนุรายย่อยถอืหน่วยลงทนุรวมกนัไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 20 ของจ านวนหน่วย

ลงทนุแตล่ะชนดิ (Tranche) ทีจ่ดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
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เรือ่ง รายละเอยีด 

นายทะเบยีน

หลกัทรพัย ์

แตง่ตัง้ให ้บรษัิทศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) หรอืบคุคลทีต่ลาด

หลกัทรัพยเ์ห็นชอบเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพย ์

 

การยืน่ค าขอจด

ทะเบยีน 

1) บรษัิทจัดการเป็นผูย้ืน่ค าขอจดทะเบยีน 

2) ยืน่ขอจดทะเบยีนหน่วยลงทนุทีอ่อกทัง้หมด 

3) ยืน่ค าขอและเอกสารตามทีต่ลาดหลกัทรัพยก์ าหนด พรอ้มทัง้ช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ค า

ขอใหรั้บหน่วยลงทนุ 

 

ระยะเวลาในการ 

พจิารณารบั

หลกัทรพัย ์

 

ตลาดหลักทรัพยจ์ะพจิารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันับแตว่ันทีไ่ดรั้บเอกสารหลกัฐาน

ถกูตอ้งครบถว้น 
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ข ัน้ตอนการพจิารณารบัหนว่ยลงทนุในโครงการสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
เขา้จดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยืน่ค าขอ
อนุมัติ

จัดตัง้

กองทนุ
รวมฯ  

ขายหน่วย 

ลงทนุ
ภายใน 1 

ปี นับแต ่

ก.ล.ต.

อนุมัต ิ

จดทะเบยีน

กอง
ทรัพยส์นิ 

ภายใน    
15 วนั นับ

แตปิ่ดขาย

หน่วยลงทนุ 

ยืน่ค าขอเป็น
หลกัทรัพย์

จดทะเบยีน 

การขออนุมตัจิาก ก.ล.ต. เพือ่ออกและเสนอขายหนว่ยลงทุน 

การน าหนว่ยลงทนุเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

อนุมัตรัิบหน่วยลงทนุ
เป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบยีนภายใน 7 วนั 
นับแตว่นัทีเ่อกสาร

หลกัฐานครบถว้น 

ยืน่ค าขอฯ 

เพิม่เตมิ 

SET 
ประกาศ

ขา่วรับเป็น
หลกัทรัพย์

จดทะเบยีน  

หน่วย

ลงทนุ
เริม่ซือ้
ขาย 

วนัที ่T                

(กอ่น 9.00 น.) 

วนัที ่

T+1 

ก.ล.ต. แจง้
ผลพจิารณา

ภายใน 165 

วนั นับแต่
วนัทีเ่อกสาร

หลกัฐาน

ครบถว้น 

นับ 1 
cooling of 

period  
14วนั เมือ่

ขอ้มลู 

ในหนังสอื
ชีช้วน

ครบถว้นใน

สาระส าคญั 

สามารถ 

เสนอขาย

หน่วยลงทนุได ้
เมือ่พน้ 

cooling of 
period 14 วนั

และไดรั้บ
อนุมัตจิัดตัง้

กองทนุจาก 

ก.ล.ต.  
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เกณฑท์ีเ่ก ีย่วขอ้ง 

เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์

• ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของ

กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน พ.ศ.2554 

เกณฑข์องหนว่ยงานอืน่ 

• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทน.1/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน.10 /2554 เรื่อง  การจดทะเบยีนกองทรพัย์สนิเป็นกองทุนรวมและการ
แกไ้ขเพิม่เตมิรายการทางทะเบยีน 

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.34/2554 เรื่อง รายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2554 เรื่อง หนังสอืชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

• ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่กน.1/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไขและวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามกองทุนรวมและ
การก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 

• ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน.27/2554 เรื่องข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม 

• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 8/2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารจดัตัง้และจดัการกองทุน
รวมโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

• ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สน. 15/2559 เรื่อง รายละเอยีดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย    

• ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2559 เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสรา้งพืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกบับรษิทัจดัการกองทุนรวม (ฉบบัประมวล)   

• ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 45/2561 เรื่องการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจดัการกองทุนรวม   

 
แบบฟอรม์ 

• แบบค าขอและเอกสารประกอบการยื่นค าขอใหร้บัหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

 

https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/4071
https://api.setscm.set.or.th/rulebook/api/rulebook/getDocumentFile/4071
https://www.set.or.th/th/products/listing2/files/Listingform_IFF_Nov2018.docx

