้ ฐาน
กองทุนเพือ
่ การลงทุนในโครงสร้างพืน
(Infrastructure Fund)
การนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
สรุปเกณฑ์สาค ัญ
ิ กิจการโครงสร ้างพืน
บริษัททีป
่ ระกอบกิจการเกีย
่ วกับโครงสร ้างพืน
้ ฐานอาจนาทรัพย์สน
้ ฐานทีบ
่ ริษัทลงทุนมาระดม
ทุนในรูปแบบของกองทุนรวมโครงสร ้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) นอกเหนือจากการนาบริษัทเข ้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ จะต ้องมีการจัดตัง้ กองทุนรวมโดยขออนุมัตจิ ากสานักงาน ก.ล.ต. และนาหน่วยลงทุนของกองทุนเข ้า
จดทะเบียน โดยสรุปคุณสมบัตข
ิ องหน่วยลงทุนและกองทุนดังนี้
เรือ
่ ง
นิยาม

รายละเอียด
กองทุนรวม หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐาน หรือ กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานเพือ
่
อนาคตประเทศไทย

คุณสมบ ัติของ
หน่วยลงทุน

1) ชาระเต็มมูลค่าแล ้วทัง้ หมด
ื่ ผู ้ถือ
2) ระบุชอ

กองทุนรวม

3) ไม่มข
ี ้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว ้นข ้อจากัดทีเ่ ป็ นไปตามกฏหมาย ทัง้ นี้ ต ้องระบุ

้ ฐาน
โครงสร้างพืน
คุณสมบ ัติของ
กองทุนรวม

ข ้อจากัดนัน
้ ไว ้ในโครงการ
 กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานสามารถลงทุนในกิจการโครงสร ้างพืน
้ ฐาน ทัง้ นี้ ตาม
หลักเกณฑ์ของสานั กงาน ก.ล.ต. หมายถึงกิจการต่อไปนี้
o

ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ

o

ไฟฟ้ า ประปา

o

ถนน ทางพิเศษหรือทางสัมปทาน

o

ท่าอากาศยานหรือสนามบิน

o

ท่าเรือน้ าลึก

o

่ สาร
โทรคมนาคม หรือโครงสร ้างพืน
้ ฐานด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ

o

พลังงานทางเลือก

o

ระบบบริหารจัดการน้ าหรือการชลประทาน
ระบบป้ องกันภัยธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพือ
่ ลดความรุนแรง

o

ของภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน
้ ด ้วย
o

ระบบจัดการของเสีย

o

กิจการโครงสร ้างพืน
้ ฐานหลายกิจการ (Multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการ
ทีป
่ ระกอบกันนัน
้ ต ้องมีลก
ั ษณะ
่ มโยง ส่งเสริมหรือก่อให ้เกิดประโยชน์ซงึ่ กันและกัน หรือต่อชุมชน
1) มีความเชือ
เดียวกัน หรือใกล ้เคียง และ
2) ก่อให ้เกิดหรือจะก่อให ้เกิดรายได ้เป็ นมูลค่าไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของรายได ้รวม
ของกิจการทัง้ หมดทีป
่ ระกอบกันนัน
้

 กองทุนรวมโครงสร ้างพืน
้ ฐานทีจ
่ ะเข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต ้องมีคณ
ุ สมบัตด
ิ งั นี้
1) ได ้รับอนุญาตจากสานั กงาน ก.ล.ต.
2) มีผู ้จัดการกองทุนรวมทีไ่ ด ้รับความเห็นชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต.
3) มีผู ้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 20 ของจานวนหน่วย
ลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ทีจ
่ ดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
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เรือ
่ ง

รายละเอียด

นายทะเบียน

แต่งตัง้ ให ้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) หรือบุคคลทีต
่ ลาด

หล ักทร ัพย์

หลักทรัพย์เห็นชอบเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์

การยืน
่ คาขอจด

1) บริษัทจัดการเป็ นผู ้ยืน
่ คาขอจดทะเบียน

ทะเบียน

2) ยืน
่ ขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนทีอ
่ อกทัง้ หมด
3) ยืน
่ คาขอและเอกสารตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์กาหนด พร ้อมทัง้ ชาระค่าธรรมเนียมในการยืน
่ คา
ขอให ้รับหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการ

ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคาขอให ้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันทีไ่ ด ้รับเอกสารหลักฐาน

พิจารณาร ับ

ถูกต ้องครบถ ้วน

หล ักทร ัพย์
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้ ฐาน
ขนตอนการพิ
ั้
จารณาร ับหน่วยลงทุนในโครงการสาธารณู ปโภคพืน
ื้ ขายในตลาดหล ักทร ัพย์
เข้าจดทะเบียนซอ

การขออนุม ัติจาก ก.ล.ต. เพือ
่ ออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
ก.ล.ต. แจ ้ง
ผลพิจำรณำ
ภำยใน 165
วัน นับแต่
วันทีเ่ อกสำร
หลักฐำน
ครบถ ้วน

ยืน
่ คำขอ
อนุมัต ิ
จัดตัง้
กองทุน
รวมฯ

นับ 1
cooling of
period
14วัน เมือ
่
ข ้อมูล
ในหนังสือ
้ วน
ชีช
ครบถ ้วนใน
สำระสำคัญ
ยืน
่ แบบ
คำขอชุด ก.

สำมำรถ
เสนอขำย
หน่วยลงทุนได ้
เมือ
่ พ ้น
cooling of
period 14 วัน
และได ้รับ
อนุมัตจิ ัดตัง้
กองทุนจำก
ก.ล.ต.

อนุมัตริ ับหน่วยลงทุน
เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนภำยใน 7 วัน
นับแต่วน
ั ทีเ่ อกสำร
หลักฐำนครบถ ้วน

การนาหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหล ักทร ัพย์
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ขำยหน่วย
ลงทุน
ภำยใน 1
ปี นับแต่
ก.ล.ต.
อนุมัต ิ

จดทะเบียน
กอง
ิ
ทรัพย์สน
ภำยใน
15 วัน นั บ
แต่ปิดขำย
หน่วยลงทุน

ยืน
่ แบบ
คำขอ
ชุด ข.
ครบถ ้วน

SET
ประกำศ
ข่ำวรับเป็ น
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

หน่วย
ลงทุน
้
เริม
่ ซือ
ขำย

วันที่ T
(ก่อน 9.00 น.)

วันที่
T+1

เกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข้อง
เกณฑ์ของตลาดหล ักทร ัพย์

 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน พ.ศ.2554
เกณฑ์ของหน่วยงานอืน
่

 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน.10 /2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวมและการ
แก้ไขเพิม่ เติมรายการทางทะเบียน
 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.34/2554 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2554 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน.1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารในการกูย้ มื เงินในนามกองทุนรวมและ
การก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐาน
 ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทน.27/2554 เรื่อ งข้อ ผู ก พัน ระหว่ า งผู้ถือ หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม
โครงสร้างพืน้ ฐานกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 8/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารจัดตัง้ และจัดการกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
 ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2559 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
 ประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน ที่ ทน. 9/2559 เรื่อ ง ข้อผูก พัน ระหว่ า งผู้ถือหน่ วยลงทุ น ของกองทุน รวม
โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษทั จัดการกองทุนรวม (ฉบับประมวล)
 ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2561 เรื่องการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจัดการกองทุนรวม
แบบฟอร์ม
 แบบคาขอและเอกสารประกอบการยื่นคาขอให้รบั หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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