
 
 

ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ท่ี สร. 25/2558 

เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ในประกาศน้ี  
“กองทรัสต”์  หมายความวา่   ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

“กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป”  หมายความวา่   กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไปท่ีมีลกัษณะ
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

“กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ท่ีมี
ลกัษณะตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 “ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีกองทรัสตส์ามารถลงทุนไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 “บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั   
 “การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป” (general mandate)  หมายความวา่   การเพิ่มทุน 
ของกองทรัสตต์ามมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ใหอ้ านาจผูจ้ดัการกองทรัสตก์ าหนดวตัถุประสงค์  
รวมทั้งการออกและจดัสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การก าหนดราคา  
วนัและเวลาท่ีจะเสนอขาย หรือเง่ือนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต ์เป็นตน้  
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ค าวา่ “หน่วยทรัสต”์ “ผูล้งทุนรายใหญ่” “ผูจ้ดัการกองทรัสต”์ “ทุนช าระแลว้” “กิจการ

โครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ” “ท่ีปรึกษาทางการเงิน” “การกูย้มืเงิน” และ “กลุ่มบุคคล
เดียวกนั” ใหมี้ความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

 ขอ้ 2   ประกาศน้ี 
 (1)  เป็นขอ้ก าหนดท่ีใชป้ระกอบกบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  
 (2)  เป็นการก าหนดรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 
  (ข)  กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2  

หมวด 1 
กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

____________________ 

 ขอ้ 3   สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนทัว่ไป ใหป้ระกอบดว้ยรายการ 
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การก่อตั้งกองทรัสต ์ตามขอ้ 4 
 (2)  หน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 5 
 (3)  เพิ่มทุนของกองทรัสต ์ตามขอ้ 6 
 (4)  การลดทุนของกองทรัสต ์ตามขอ้ 7 
 (5)  นิติสัมพนัธ์ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 8 
 (6)  การจดัท าทะเบียนและการโอนหน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 9 
 (7)  การลงทุนของกองทรัสต์ ตามขอ้ 10 ถึงขอ้ 15 
 (8)  การจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ตามขอ้ 16 
 (9)  การกูย้มืเงินของกองทรัสตแ์ละการก่อภาระผกูพนัใด ๆ ตามขอ้ 17 
 (10)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตามขอ้ 18 
 (11)  การท าธุรกรรมท่ีเก่ียวโยงกบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตามขอ้ 19 
  (12)  การท าธุรกรรมกบัทรัสตี ตามขอ้ 20 
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 (13)  การเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ตามขอ้ 21 
 (14)  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 22 
 (15)  การขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 23 และขอ้ 24 
  (16)  การจ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือเกินอตัราหรือมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ตามขอ้ 25 
  (17)  อ านาจหนา้ท่ีของทรัสตี ตามขอ้ 26 
  (18)  อ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตามขอ้ 27 
  (19)  ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย ตามขอ้ 28 
  (20)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตามขอ้ 29 
  (21)  การเลิกกองทรัสต ์ตามขอ้ 30 

 ขอ้ 4   รายการเก่ียวกบัการก่อตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ลกัษณะของกองทรัสตแ์ละกลไกการบริหาร ซ่ึงมีขอ้ความดงัน้ี 
        (ก)  “............(ช่ือกองทรัสต)์............ เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ท่ีก่อตั้งขึ้นดว้ยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ และสมบูรณ์เม่ือผูก่้อตั้งทรัสต ์
โอนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต”์ และขอ้ความท่ีแสดงวา่ “เม่ือกองทรัสตมี์ผลสมบูรณ์แลว้ ทรัสตีจะมอบหมายใหผู้ก่้อตั้งทรัสต ์
เขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ต่อไป”   
  (ข)  “กองทรัสตน้ี์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นช่ือและ
อ านาจการจดัการของทรัสตี” 
  (ค)  “การจดัการกองทรัสต ์จะกระท าโดยทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ
มอบหมายจากทรัสตีซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามสัญญาน้ี ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต ์ โดยในการน้ี ผูจ้ดัการ
กองทรัสตมี์อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตีมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ทรัพยสิ์นของกองทรัสตแ์ละการก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูรั้บมอบหมาย 
รายอ่ืน (ถา้มี) ใหเ้ป็นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย”   

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก 
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใหมี้ขอ้ความท่ีแสดงถึงบุคคลท่ีจะจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าว  
ดว้ย ซ่ึงอาจเป็นทรัสตีหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบก็ได ้



4 
 

 (2)  ช่ือ อาย ุประเภท และวตัถุประสงคข์องกองทรัสต์   
 (3)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผูก่้อตั้งทรัสต ์  
 (4)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องทรัสตี   
 (5)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้ดัการกองทรัสต ์  
 (6)  คุณสมบติัหรือลกัษณะของผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสต ์ซ่ึงมีขอ้ความท่ีแสดงวา่  
ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์เป็นผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสตน้ี์ 
 (7)  ทรัพยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นเร่ิมตน้ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสตต์อ้งเป็น 
เงินท่ีผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก 
 (8)  วนัท่ีจดัตั้งกองทรัสต ์

 ขอ้ 5   รายการเก่ียวกบัหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญัอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ สิทธิในการไดรั้บประโยชน์จากกองทรัสตใ์ห้แบ่งออกเป็นหน่วย 
หน่วยละเท่า ๆ กนั เรียกวา่หน่วยทรัสต ์โดยหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อเท่า ๆ กนัในการเป็น 
ผูรั้บประโยชน์จากกองทรัสต ์  
 (2)  ลกัษณะการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์(ถา้มี) 
 (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน้ี์ให้สิทธิแก่ผูถื้อในการไถ่ถอน
หรือไม่ โดยในกรณีท่ีมีหน่วยทรัสตท่ี์ใหสิ้ทธิดงักล่าว ใหร้ะบุสิทธิ ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ 
ในการใชสิ้ทธิใหช้ดัเจน 
  (4)  จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์ออกและทุนช าระแลว้ของกองทรัสต ์โดยในกรณีท่ีมีการแบ่ง
หน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด ใหแ้สดงแยกเป็นรายชนิดดว้ย     

  ขอ้ 6   รายการเก่ียวกบัการเพิ่มทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั  
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   
  (1)  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการเพิ่มทุน  
  (2)  เหตุในการเพิ่มทุน   
  (3)  กระบวนการเพิ่มทุน ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมผูถื้อ
หน่วยทรัสตใ์นการอนุมติัให้เพิ่มทุน และเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัน้ี 
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  (ก)  การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสตเ์ป็นการเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่ผูถื้อ 
หน่วยทรัสตบ์างราย ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของ 
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคดัคา้นการเพิ่มทุน 
  (ข)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติของผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ 
ทัว่ไป ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนวา่การจดัสรรหน่วยทรัสตเ์พิ่มทุนจะเป็นไปตาม 
อตัราและหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ย 
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบติัการใด ๆ เก่ียวกบัการเพิ่มทุนของ 
บริษทัจดทะเบียน โดยอนุโลม และตามหลกัเกณฑห์รือแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (ถา้มี)    
  (ค)  ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม 
ไดผ้า่นกระบวนการตามขอ้ 11 และหากเป็นการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือ
บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ไดผ้า่นการด าเนินการตามขอ้ 19 ดว้ยแลว้ 
  (ง)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ใหเ้สนอขายหน่วยทรัสต ์
ท่ีออกใหม่    

 ขอ้ 7   รายการเก่ียวกบัการลดทุนของกองทรัสต ์ใหมี้ขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูด้  าเนินการลดทุน  
 (2)  เหตุในการลดทุน ซ่ึงมีไดเ้ฉพาะในกรณีดงัน้ี  
  (ก)  เป็นการลดทุนตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  (ข)  กองทรัสตมี์สภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน การตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) และการจ่ายประโยชน์ตอบแทน  
ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงดว้ยวา่กองทรัสตไ์ม่มีก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ 
  (ค)  กองทรัสตมี์การเพิ่มทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้งในภายหลงัท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น 
  (ง)  กองทรัสตมี์รายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุตอ้งน าไปใช้ 
ในการค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของกองทรัสตต์ามขอ้ 22 
  (จ)  กรณีอ่ืนใดท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติใหล้ดทุนของกองทรัสตไ์ด ้  
 (3)  กระบวนการลดทุน ซ่ึงตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าดงัน้ี 
  (ก)  ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติอนุมติัใหล้ดทุน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้ง 
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ทรัสตมี์ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการลดทุนตาม (2) (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) จะมีขอ้ก าหนดใหก้ารลดทุน
ส าหรับเหตุดงักล่าวสามารถกระท าไดโ้ดยไม่ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตก์็ได ้  
  (ข)  วิธีการลดทุน โดยตอ้งก าหนดใหก้ระท าดว้ยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสตใ์ห้ต ่าลง
หรือลดจ านวนหน่วยทรัสตใ์หน้อ้ยลง  เวน้แต่ในกรณีของกองทรัสตท่ี์มีการแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็น 
หลายชนิด และจะมีการลดทุนของหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดไม่พร้อมกนัหรือไม่เท่ากนั ใหก้ระท าไดด้ว้ย
วิธีการลดจ านวนหน่วยทรัสตใ์หน้อ้ยลงเท่านั้น 
  (ค)  การเฉล่ียเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยตอ้งก าหนดว่าจะเฉล่ียเงินใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยทรัสตท่ี์มีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยทรัสต ์และมีขอ้ความ 
ท่ีแสดงอยา่งชดัเจนวา่ เงินท่ีเฉล่ียคืนนั้นตอ้งมิไดม้าจากเงินก าไรของกองทรัสต ์ ทั้งน้ี มูลค่าหน่วยทรัสต ์
ท่ีใชใ้นการลดทุน ใหค้  านวณจากมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน
หน่วยทรัสต ์  

  ขอ้ 8   รายการเก่ียวกบันิติสัมพนัธ์ของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตมิ์ไดก่้อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะของตวัการตวัแทน 
ระหวา่งผูถื้อหน่วยทรัสตก์บัทรัสตี และมิไดก่้อใหเ้กิดนิติสัมพนัธ์ในลกัษณะของการเป็นหุน้ส่วนหรือ 
ลกัษณะใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไวต้ามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  
 (2)  การเป็นผูถื้อหน่วยทรัสตมิ์ไดท้ าใหบุ้คคลดงักล่าวมีความรับผิดในกรณีท่ีทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตไ์ม่เพียงพอต่อการช าระหน้ีให้แก่ทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือเจา้หน้ีของกองทรัสต ์
โดยทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และเจา้หน้ีของกองทรัสตจ์ะบงัคบัช าระหน้ีไดจ้ากทรัพยสิ์นของกองทรัสต์
เท่านั้น   
 (3)  ผูถื้อหน่วยทรัสตมี์สิทธิเรียกใหก้องทรัสตช์ าระประโยชน์ตอบแทนไดไ้ม่เกินไปกวา่ 
เงินก าไรหลงัหกัค่าส ารองต่าง ๆ และสิทธิเรียกใหค้ืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่จ านวนทุนของกองทรัสตท่ี์ 
ปรับปรุงดว้ยส่วนเกินหรือส่วนต ่ากวา่มูลค่าหน่วยทรัสต ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต ์
สิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนหรือรับคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตาม 
ขอ้ก าหนดของหน่วยทรัสตช์นิดนั้น ๆ ดว้ย 
 (4)  ไม่วา่ในกรณีใด มิใหตี้ความสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ปในทางท่ีก่อใหเ้กิดผลขดัหรือ 
แยง้กบัขอ้ก าหนดตาม (1) (2) และ (3)   
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 ขอ้ 9   รายการเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนและการโอนหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ทรัสตีมีหนา้ท่ีจดัใหมี้ทะเบียนหน่วยทรัสต ์โดยจะก าหนดใหท้รัสตีเป็นผูด้  าเนินการ 
จดัท าทะเบียนหน่วยทรัสตเ์อง หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนตามขอบเขตท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ 
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และ 
การเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ได ้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีทรัสตีเป็นผูจ้ดัท าทะเบียน
หน่วยทรัสตเ์อง ตอ้งมีขอ้ก าหนดขั้นต ่าใหท้รัสตีปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหบ้ริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย ์โดยอนุโลม 
 (2)  ทะเบียนหน่วยทรัสตใ์หส้ันนิษฐานไวก่้อนวา่ถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน  
รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ปรากฏรายช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่ทรัสตี 
ไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
 (3)  ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยมี์สิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียนผูถื้อ 
หน่วยทรัสต ์ในกรณีท่ีการถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 (4)  ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ะออกหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสตใ์หแ้ก่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตส์ามารถใชอ้า้งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และบุคคลอ่ืนได ้  
ทั้งน้ี ในสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์หแ้สดงตวัอยา่งหลกัฐานแสดงสิทธิดว้ย หรือเป็นการจดัท าหลกัฐานอ่ืนตาม 
ระบบศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 ขอ้ 10   รายการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งแสดงสาระส าคญัดงัน้ี 
  (ก)  นโยบายลงทุนและประเภททรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสต ์
จะลงทุน รวมทั้งขอ้จ ากดัการลงทุน (ถา้มี) ซ่ึงมีสาระส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)  การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 11 
  (ค)  การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 12 
 (2)  ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย นอกเหนือจากการลงทุน
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งระบุนโยบายดงักล่าวและประเภททรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนใหช้ดัเจน 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13  
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 (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตถื์อหุ้นท่ีเป็นทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบักลไกการก ากบัดูแลท่ีจะเป็นผลใหก้ารลงทุนของบริษทัท่ีออกหุน้ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตาม (1) และ (2) โดยเสมือนกบัวา่กองทรัสตมี์การลงทุนเองโดยตรง 

 ขอ้ 11   การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการดงัน้ี ก่อนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานแต่ละคร้ัง  
  (ก)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ขอ้มูลและสัญญาต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะลงทุน เช่น ขอ้มูลดา้นการเงิน กฎหมาย และ
เทคนิคเฉพาะทาง เป็นตน้ โดยผูจ้ดัการกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ี
พิจารณาแลว้และมีความเห็นโดยสุจริตว่าเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
   1.  มีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน โดยมีศกัยภาพในการสร้างผลตอบแทนตาม
วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งกองทรัสต์เพื่อผูล้งทุนทัว่ไปนั้น 
   2.  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีครบถว้น ชดัเจน บงัคบัไดต้ามกฎหมาย 
และเพียงพอต่อการท่ีกองทรัสตจ์ะใชด้ าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได้ 
   3.  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุนอยูใ่น
ต่างประเทศ  มีการตรวจสอบและสอบทานแลว้วา่กองทรัสตส์ามารถไดม้าและถือครองทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยมีความเห็นของท่ีปรึกษาทางกฎหมายท่ีเช่ียวชาญ 
ในกฎหมายของประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบหรือสอบทานนั้น 
  (ข)  จดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยา่งนอ้ยตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 
 (2)  การไดม้าเพิ่มเติมซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัน้ีดว้ย 
  (ก)  ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตมี์ความเห็นวา่เขา้
ลกัษณะดงัน้ี 
   1.  เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสต์ 
   3.  สมเหตุสมผลและใชร้าคาท่ีเป็นธรรม 
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   4.  ค่าใชจ่้ายในการเขา้ท าธุรกรรมท่ีเรียกเก็บจากกองทรัสต ์(ถา้มี) อยูใ่น 
อตัราท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 
   5.  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ มูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการ 
ท่ีไม่แลว้เสร็จทั้งหมดของกองทรัสตเ์ม่ือรวมกนัแลว้จะไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม 
ของกองทรัสต ์ 
  (ข)  ในดา้นระบบในการอนุมติั ตอ้งผา่นการพิจารณาจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมท่ี
เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการเพิ่มเติมดงัน้ี  
   1.  กรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าเกินกวา่
หน่ึงร้อยลา้นบาท แต่นอ้ยกว่าร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสตข์ึ้นไป ตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
   2.  กรณีท่ีเป็นการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
   ทั้งน้ี สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะก าหนดขอ้ยกเวน้ของการด าเนินการตามวรรคหน่ึง 
หากเป็นการไดม้าเพิ่มเติมซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีมีกบัภาครัฐ 
ซ่ึงไดร้ะบุไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวนก็ได ้  
  (ค)  ระบบในการอนุมติัตาม (ข) ตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบดงัน้ีดว้ย 
   1.  ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรมตอ้งไม่มีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจเขา้ท าธุรกรรมนั้น  
   2.  การค านวณมูลค่าของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใหค้  านวณตามมูลค่า
การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งหมดของแต่ละโครงการท่ีท าให้กองทรัสตพ์ร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์น
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัโครงการนั้น ๆ  
   3.  ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีจดัใหมี้เอกสารท่ีมีรายละเอียดอยา่ง
เพียงพอประกอบการพิจารณาของทรัสตี คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
แลว้แต่กรณี ซ่ึงแสดงความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมท่ีเป็นไปตาม (ก) พร้อมทั้ง
เหตุผลและขอ้มูลประกอบท่ีชดัเจน   
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 ขอ้ 12   การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัวา่ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งด าเนินการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 
ก่อนการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว   
 (2)  การจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานจะกระท าโดยเปิดเผย และ 
มีสาระของรายการท่ีเป็นไปตามขอ้ 11(2) (ก) มีระบบในการอนุมติัท่ีเป็นไปตามขอ้ 11(2) (ข) และ (ค) 
โดยอนุโลม   

 ขอ้ 13   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ประเภทของทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 14 และขอ้ 15 
 (2)  ขอ้ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีลูกหน้ีตามตราสารท่ีกองทรัสตล์งทุนผิดนดัช าระหน้ี หรือ 
มีพฤติการณ์วา่จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นเร่ืองเดียวกนั 
ท่ีก าหนดไวส้ าหรับกองทุนรวมท่ีออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  โดยอนุโลม 

 ขอ้ 14   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายจะลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งระบุนโยบายดงักล่าวและประเภททรัพยสิ์นท่ีจะลงทุนใหช้ดัเจน โดยอยูใ่นขอบเขต
ประเภททรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
 (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
 (2)  ตัว๋เงินคลงั 
  (3)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 
เป็นผูอ้อก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้  ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
  (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
  (5)  บตัรเงินฝากท่ีไม่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ซ่ึงธนาคารหรือ 
บริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  
  (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีไม่มีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง  
ซ่ึงธนาคาร บริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั หรือผูค้  ้าประกนั  
ในลกัษณะท่ีเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทั้งจ านวน หรือค ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวน
อยา่งไม่มีเง่ือนไข   
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 (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก   
 (8)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment scheme) 
ท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
  (ก)  เป็นโครงการจดัการลงทุนท่ีจดัตั้งขึ้นส าหรับผูล้งทุนทัว่ไป และมีนโยบาย 
การลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทรัสตส์ามารถลงทุนหรือมีไวไ้ด ้
  (ข)  เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  โครงการจดัการลงทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบั
ดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO)   
   2.  หน่วยดงักล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ 
World Federation of  Exchanges (WFE) 
 (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือหน่วยทรัสตข์องกองทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   
 (10)  หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (foreign infrastructure fund)  
ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
  (ก)  เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในทรัพยสิ์น 
ท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน หรือหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
  (ข)  เขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
   1.  กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงาน 
ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization 
of Securities Commissions (IOSCO)   
   2.  หน่วยดงักล่าวมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ 
World Federation of Exchanges (WFE) หรือมีการรับซ้ือคืนโดยผูอ้อกตราสาร 
 (11)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี โดยหุน้ดงักล่าวไม่เขา้ลกัษณะ
ของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
 (ก)  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมิใช่หุน้หรือตราสารแห่งหน้ี 
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว  
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 (ข)  มีรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีมิใช่หุน้หรือตราสารหน้ีรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี 
 (12)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เฉพาะกรณีท่ีท าสัญญาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั 
ความเส่ียงของกองทรัสต ์

 ขอ้ 15   สัญญาก่อตั้งทรัสตอ์าจก าหนดใหก้องทรัสตล์งทุนในหุน้ของนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
ผูเ้ช่า ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บด าเนินการในการน าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสตไ์ปจดัหา
ผลประโยชน์ได ้เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 (1)  สัญญาเช่า ใหสิ้ทธิ หรือใหด้ าเนินการก าหนดค่าตอบแทนโดยอา้งอิงกบัผลประกอบการ 
ของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต ์  
 (2)  เป็นการลงทุนในหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมติัการด าเนินงาน 
บางประการของนิติบุคคล (golden share) ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบุคคลนั้น ไม่เกินหน่ึงหุน้   

 ขอ้ 16   รายการเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ลกัษณะการจดัหาผลประโยชน์ของกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน   
 (2)  ขอ้ก าหนดใหก้ารเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จะกระท าไดต้่อเม่ือมีสาระของรายการท่ีเป็นไปตามขอ้ 11(2) (ก)  
และระบบในการอนุมติัท่ีเป็นไปตามขอ้ 11(2) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม   
 ทั้งน้ี สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะก าหนดขอ้ยกเวน้ของการด าเนินการตามวรรคหน่ึง (2)  
หากเป็นการเขา้ท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาท่ีไดร้ะบุไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสือช้ีชวนก็ได ้

 ขอ้ 17   รายการเก่ียวกบัการกูย้มืเงินของกองทรัสตแ์ละการก่อภาระผกูพนัใด ๆ ตอ้งมี
ขอ้ก าหนดอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ กองทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินไดห้รือไม่ ดว้ยวิธีการใด เช่น การขอ
สินเช่ือจากสถาบนัการเงิน หรือการออกตราสารหรือเขา้ท าสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการกูย้มื เป็นตน้ 
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 (2)  ในกรณีท่ีก าหนดใหก้องทรัสตส์ามารถกูย้มืเงินได ้ตอ้งระบุสัดส่วนการกูย้มืเงิน  
ซ่ึงตอ้งเป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการก่อภาระผกูพนัใด ๆ แก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์ซ่ึงเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 (4)  ในกรณีท่ีกองทรัสตถื์อหุ้นท่ีเป็นทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบักลไกการก ากบัดูแลท่ีจะเป็นผลใหก้ารกูย้มืเงินหรือก่อภาระผกูพนัใด ๆ ของบริษทัท่ีออกหุน้
ดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑต์าม (1) (2) และ (3) โดยเสมือนกบัวา่กองทรัสตมี์การกูย้มืเงินหรือ 
ก่อภาระผกูพนัเองโดยตรง 

 ขอ้ 18   รายการเก่ียวกบัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น ตอ้งมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการประเมิน 
มูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตล์งทุน ซ่ึงมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 
  (ก)  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเป็นอิสระในกรณีท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นหุน้หรือตราสารหน้ี  
  (ข)  เป็นบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานประเภทนั้น ๆ ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก)    
 (2)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นจะกระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นรายเดียวกนั
ติดต่อกนัไม่เกินสองคร้ัง 
 (3)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี จะจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมี 
การตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน 
  (ก)  เม่ือกองทรัสตจ์ะไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่หา้สิบลา้นบาทขึ้นไป โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   1.  เป็นการประเมินมูลค่าล่วงหนา้ก่อนการไดม้าหรือจ าหน่ายไปเป็นเวลา 
ไม่เกินหน่ึงปี 
   2.  ในกรณีท่ีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปดงักล่าวเขา้ลกัษณะเป็นการท าธุรกรรม
ระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต์ จะจดัใหมี้ 
การประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอยา่งนอ้ยสองราย 
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  (ข)  เม่ือครบก าหนดสามปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าเตม็รูปแบบคร้ังล่าสุด 
  (ค)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อ 
การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตล์งทุนอยา่งมีนยัส าคญั 
  (ง)  เม่ือทรัสตีหรือผูส้อบบญัชีของกองทรัสตร้์องขอ 

 ขอ้ 19   รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมี
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยท่ีแสดงวา่ธุรกรรมระหวา่งกองทรัสตก์บัผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง
กนักบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์จะกระท าไดต้่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ในดา้นสาระของรายการ เป็นธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะตามขอ้ 11(2) (ก) 
 (2)  ในดา้นระบบในการอนุมติั ตอ้งผา่นการด าเนินการดงัน้ี 
  (ก)  ไดรั้บความเห็นชอบจากทรัสตีวา่เป็นธุรกรรมท่ีเขา้ลกัษณะดงัน้ี 
   1.  เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  เป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระท า
กบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั (arm’s length transction)    
  (ข)  ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าเกินกวา่หน่ึงลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 0.03 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสตข์ึ้นไป แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  หากไม่ถึงมูลคา่ท่ีก าหนดไว ้
ตาม (ค) ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ดัการกองทรัสตด์ว้ย 
  (ค)  ในกรณีท่ีเป็นธุรกรรมท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทขึ้นไป หรือเกินร้อยละสาม 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทรัสต ์แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ตอ้งไดรั้บมติของท่ีประชุมผูถื้อ
หน่วยทรัสตด์ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   
  ทั้งน้ี สัญญาก่อตั้งทรัสตอ์าจก าหนดขอ้ยกเวน้ของการด าเนินการตามวรรคหน่ึงได ้
หากเป็นธุรกรรมตามขอ้ตกลงหรือสัญญาซ่ึงไดร้ะบุไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในแบบแสดงรายการขอ้มูล
และหนงัสือช้ีชวน 
 (3)  ระบบในการอนุมติัตาม (2) ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ีดว้ย 
  (ก)  ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในการเขา้ท าธุรกรรมตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เขา้ท าธุรกรรมนั้น 
  (ข)  ในกรณีท่ีธุรกรรมดงักล่าวเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ใหค้  านวณมูลค่าธุรกรรมตามมูลค่าการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นทั้งหมด 
ของแต่ละโครงการท่ีท าให้โครงการนั้น ๆ พร้อมจะหารายได ้ซ่ึงรวมถึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
โครงการนั้น ๆ ดว้ย 
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  (ค)  ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีในการจดัใหมี้เอกสารท่ีมีรายละเอียดอยา่ง
เพียงพอประกอบการพิจารณาของทรัสตี คณะกรรมการของผูจ้ดัการกองทรัสตต์าม หรือผูถื้อหน่วยทรัสต ์ 
แลว้แต่กรณี ซ่ึงแสดงความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ก่ียวกบัลกัษณะธุรกรรมท่ีเป็นไปตาม (1) พร้อมทั้ง
เหตุผลและขอ้มูลประกอบท่ีชดัเจน  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีตอ้งผ่านการพิจารณาของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมี
ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีเป็นอิสระเพื่อประกอบการขอมติท่ีประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตด์ว้ย 
 (4)  ในกรณีท่ีกองทรัสตถื์อหุ้นท่ีเป็นทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งมีขอ้ก าหนด
ท่ีจะมีผลใหบ้ริษทัท่ีออกหุน้ดงักล่าวเขา้ท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้ต่อเม่ือผา่นการด าเนินการของกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑใ์น (1) (2) และ (3) แลว้ 

 ขอ้ 20   รายการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมกบัทรัสตี ตอ้งมีสาระส าคญัท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบั
มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  และตามประกาศท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจแห่งบทบญัญติัดงักล่าว 

 ขอ้ 21   รายการเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดใหผู้จ้ดัการ
กองทรัสตมี์หนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตต์่อส านกังาน ก.ล.ต.  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหน่วยทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงการจดัส่งรายงานประจ าปีของกองทรัสต ์
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจ าปี 

 ขอ้ 22   รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมี 
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละเกา้สิบของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของรอบปีบญัชี โดยจะจ่ายภายในเกา้สิบวนันบัแต่ 
วนัส้ินรอบปีบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น  แลว้แต่กรณี 
 (2)  ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตาม (1) เป็นการปรับปรุงดว้ยรายการดงัน้ี 
  (ก)  การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต ์รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทรัสต ์
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  (ข)  การหกัดว้ยรายการเงินส ารอง โดยตอ้งมีขอ้จ ากดัใหก้องทรัสตก์นัเงินส ารอง 
ไดเ้ฉพาะเพื่อการดงัน้ี 
   1.  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทรัสตต์ามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในแบบแสดงรายการขอ้มูลและหนงัสือช้ีชวน หรือท่ี
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้  
   2.  การจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัของกองทรัสตต์ามนโยบาย 
การกูย้มืเงินท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้จง้ใหผู้ถื้อ 
หน่วยทรัสตท์ราบล่วงหนา้ 
   3.  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดท่ีใหสิ้ทธิในการไดรั้บ
ประโยชนต์อบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 
    ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีทยอยตดัจ่าย 
หรือผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็นตน้ กองทรัสตจ์ะกนัส ารองตามวรรคหน่ึงในจ านวน 
ไม่เกินกวา่ผลลพัธ์ของจ านวนเงินท่ีมีภาระตามวรรคหน่ึง 1. และ 2. ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีหกัดว้ย
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด 
 (3)  ในกรณีท่ีกองทรัสตย์งัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ะไม่จ่ายประโยชน์ 
ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์

  ขอ้ 23   รายการเก่ียวกบัการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  วิธีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ละการขอมติ ซ่ึงตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการส่ง
หนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (2)  เหตุในการขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งระบุเหตุอยา่งนอ้ยตามท่ี 
ก าหนดไวใ้นประกาศน้ี และตอ้งมีขอ้ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตจ์ดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต์ 
อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
   (ก)  การประชุมสามญัประจ าปี ซ่ึงตอ้งจดัใหมี้ขึ้นภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัส้ินรอบ 
ปีบญัชีของกองทรัสต ์
   (ข)  การประชุมวิสามญัในกรณีดงัน้ี 
    1.  เม่ือผูจ้ดัการกองทรัสต์เห็นสมควรใหเ้รียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์
เพื่อประโยชน์ในการจดัการกองทรัสต์ 
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    2.  เม่ือผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งถือหน่วยทรัสตร์วมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของ
จ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์รียกประชุม 
ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนในหนงัสือนั้น   
    การประชุมวิสามญัตามวรรคหน่ึง 2. ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสต์ 
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตภ์ายในหน่ึงเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์  
  (3)  การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑข์ั้นต ่าดงัน้ี 
   (ก)  จดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบ
เก่ียวกบัวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อ 
ท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั 
หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นเร่ืองดงักล่าว ซ่ึงรวมถึง
ผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตอ์าจไดรั้บจากการลงมติในเร่ืองนั้น   
   (ข)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมตาม (ก) ใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตท์ราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั
ก่อนวนัประชุม  และประกาศการนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ยหน่ึงฉบบั 
ไม่นอ้ยกวา่สามวนัก่อนวนัประชุมดว้ย 
  (4)  องคป์ระชุม ตอ้งมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
         (ก)  ก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทรัสตม์าประชุมไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ 
ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งหมด และตอ้งมีหน่วยทรัสตน์บัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม 
ของจ านวนหน่วยทรัสตท่ี์จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  (ข)  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตค์ร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง
หน่ึงชัว่โมงจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตซ่ึ์งมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้น (ก) หาก
วา่การประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอตาม (2) (ข) 2. ให้การประชุม 
เป็นอนัระงบัไป หากการประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตน์ั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหน่วยทรัสตร้์องขอ
ตาม (2) (ข) 2. ให้นดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 
ก่อนวนัประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
  (5)  วิธีการนบัคะแนนเสียง ตอ้งก าหนดให้ผูถื้อหน่วยทรัสตมี์คะแนนเสียง หน่ึงเสียง 
ต่อหน่ึงหน่วยทรัสตท่ี์ตนถือ โดยผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีส่วน 
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา   
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  (6)  มติของผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตอ้งก าหนดอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
   (ก)  ในกรณีทัว่ไป ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
   (ข)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง 
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
     1.  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์
     2.  การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของกองทรัสตท่ี์มิไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์
  3.  การท าธุรกรรมกบัผูจ้ดัการกองทรัสตห์รือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงมีขนาดรายการเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 19(2)(ค) 
  4.  การเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผูถื้อหน่วยทรัสต์
ใหแ้ตกต่างไปจากท่ีไดร้ะบุไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 
  5.  การเปล่ียนแปลงทรัสตี 
  6.  การเลิกกองทรัสต ์
  7.  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิอ่ืน ๆ ตามสัญญาของ
ผูถื้อหน่วยทรัสตอ์ยา่งมีนยัส าคญั 
 (7)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ มติของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์จะเป็นผลใหก้องทรัสตห์รือ 
การจดัการกองทรัสตมี์ลกัษณะท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ีของ
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือหลกัเกณฑอ่ื์นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
หรือพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ใหถื้อวา่มตินั้นไม่มีผลบงัคบั 

  ขอ้ 24   ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์การแบ่งหน่วยทรัสตอ์อกเป็นหลายชนิด รายการเก่ียวกบั 
การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสตต์อ้งมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีใหผ้ลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรัสตท์ุกชนิด โดยแต่ละชนิด 
ไดรั้บผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่เท่ากนั ใหไ้ดรั้บมติผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตช์นิดท่ี 
ไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
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 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยทรัสตไ์ม่วา่
กรณีใด ใหไ้ดรั้บมติผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตช์นิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละชนิดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 (3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดรั้บ
มติผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหน่วยทรัสตช์นิดนั้น 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ขอ้ 25   รายการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือเกินอตัราหรือมี 
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  จ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสต ์
เกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  และก าหนดให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสตร์ายอ่ืน
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์ 
 (2)  จ ากดัสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสต์ดงัน้ี 

(ก)  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือหน่วยทรัสตเ์กินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต ์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  ทั้งน้ี เฉพาะในส่วนท่ีเกินกวา่อตัราดงักล่าว 

(ข)  ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ  

  ขอ้ 26   รายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของทรัสตี ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของทรัสตีท่ีแสดงสาระส าคญัดงัน้ี 
(ก)  ก าหนดใหท้รัสตีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต  

เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนขอ้ผกูพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ผูล้งทุน (ถา้มี) และตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิด 
ของทรัสตีในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
 (ข)  ก าหนดใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีติดตามดูแลใหผู้จ้ดัการกองทรัสต ์หรือผูรั้บมอบหมายงาน 
รายอ่ืนตาม (ฉ) (ถา้มี) ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 (ค)  ก าหนดใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วยทรัสต ์และใหค้วามเห็น 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหน่วยทรัสตล์งมติ 
 (ง)  ก าหนดใหท้รัสตีมีหนา้ท่ีบงัคบัช าระหน้ีหรือดูแลใหมี้การบงัคบัช าระหน้ี 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามสัญญาระหวา่งกองทรัสตก์บับุคคลอ่ืน 
 (จ)  ก าหนดให้ทรัสตีเขา้จดัการกองทรัสตใ์นกรณีท่ีไม่มีผูจ้ดัการกองทรัสต ์หรือมีเหตุ 
ท่ีท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ทั้งน้ี ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตี
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 (ฉ)  ในกรณีท่ีทรัสตีประสงคจ์ะจดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทุนใน 
ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดว้ยตนเอง หรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนนอกเหนือ 
จากผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูรั้บด าเนินการ ให้ระบุเร่ืองดงักล่าวไวใ้หช้ดัเจน โดยตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการ
เป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
 (ช)  ก าหนดใหท้รัสตีมีสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัสาระและ
รายการท่ีก าหนดไวใ้นประกาศน้ี และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูก่้อตั้งทรัสต ์และการเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

(2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เง่ือนไขและวิธีการเปล่ียนแปลงทรัสตี ตลอดจน 
ค่าตอบแทนทรัสตี 

 ขอ้ 27   รายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  การแต่งตั้งและค่าตอบแทนผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 (2)  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  การดูแลจดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง 
การลงทุน การกูย้มืเงินและก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์การเขา้ท าสัญญา และการด าเนิน 
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ภายใตข้อบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
  (ข)  หนา้ท่ีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลตามมาตรา 56  
และมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้มูลอ่ืนตามท่ีก าหนด 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
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        (ค)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอ่ืนรับด าเนินการในงานท่ี 
อยูใ่นความรับผิดชอบของตน ตอ้งระบุเร่ืองดงักล่าวพร้อมทั้งระบุหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นการ 
คดัเลือกผูรั้บด าเนินการดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั ตลอดจนการก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการของ 
ผูรั้บด าเนินการไวด้ว้ย  ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระท่ีขดัหรือแยง้กบั 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ 
วิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 (3)  ก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตป์ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีรับมอบหมายจากทรัสตีดว้ย 
ความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ 
ผูล้งทุน (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิดของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นกรณีท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
ซ่ึงรวมถึงความรับผิดเก่ียวกบัค่าปรับหรือค่าเสียหายตาม (8) ดว้ย 
 (4)  การเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงตอ้งก าหนดรายการและสาระอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
  (ก)  เหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยดงัน้ี  
        1.  ผูจ้ดัการกองทรัสตล์าออก  
        2.  ผูจ้ดัการกองทรัสตถ์ูกถอดถอนจากการท าหนา้ท่ี เม่ือปรากฏวา่ผูจ้ดัการ 
กองทรัสตมิ์ไดจ้ดัการกองทรัสตต์ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือในประกาศท่ีเก่ียวกบั
หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต์  
   3.  ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
หรือสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกินกวา่เกา้สิบวนั ทั้งน้ี ตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน 
การปฏิบติังาน           
   4.  ผูจ้ดัการกองทรัสตส้ิ์นสภาพนิติบุคคล   
  (ข)  วิธีการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ ตอ้งก าหนดใหท้รัสตีขอมติ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตเ์พื่อแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีปรากฏเหตุตาม (ก)  
และแต่งตั้งบุคคลท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติเห็นชอบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บมติ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
ไม่สามารถด าเนินการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ตามวิธีการดงักล่าว ใหท้รัสตีด าเนินการแต่งตั้ง 
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ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ไดเ้องโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวมตาม
ระยะเวลาท่ีจ าเป็นและสมควร 
  (ค)  หนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิม ตอ้งก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายเดิม 
มีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ทรัสตี หรือผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ แลว้แต่กรณี สามารถปฏิบติั 
หนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกตอ้ง
ครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบให้ทรัสตีหรือผูจ้ดัการกองทรัสตร์ายใหม่ดว้ย 
 (5)  ไม่วา่กรณีใด ๆ หากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ระบุวา่ทรัสตี 
จะจดัการกองทรัสตต์ามความจ าเป็นเพื่อป้องกนั ยบัย ั้ง หรือจ ากดัมิใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงต่อ 
ประโยชน์ของกองทรัสตห์รือผูถื้อหน่วยทรัสตท์ั้งปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนจดัการ
กองทรัสตแ์ทนในระหวา่งน้ีได ้
 (6)  ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตส์ามารถเบิกจ่ายทรัพยสิ์น 
ของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหก้ารเบิกจ่ายดงักล่าวกระท าไดเ้ฉพาะกรณีท่ีเป็นการเบิกจ่ายจากบญัชี 
เพื่อการด าเนินงานประจ าวนั (petty cash) ภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัจากทรัสตี และก าหนดใหผู้จ้ดัการ
กองทรัสตจ์ดัท าและจดัส่งรายงานการเบิกจ่ายใหแ้ก่ทรัสตีเพื่อใหท้รัสตีสามารถตรวจสอบรายการดงักล่าว
ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีสมควร 
 (7)  ขอ้ก าหนดอ่ืนเพื่อรองรับอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ห้สอดคลอ้งกบัสาระ
และรายการตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 (8)  ขอ้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดแก่
กองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ    

  ขอ้ 28   รายการเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย ตอ้งระบุขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเรียก 
เก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใชจ่้าย จากกองทรัสตห์รือจากผูถื้อหน่วยทรัสต ์อยา่งชดัเจน   
ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีจะเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นของกองทรัสตไ์ด ้ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทรัสตโ์ดยตรง 
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 ขอ้ 29   รายการเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง
กองทรัสต ์และบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติั 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
แห่งกฎหมายดงักล่าว 
 (2)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์นเร่ืองท่ีกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสต ์
ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามขอ้ 23(6)  เวน้แต่เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมตามค าสั่งของส านกังาน  
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

   ขอ้ 30   รายการเก่ียวกบัการเลิกกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยท่ีแสดงวา่ 
เม่ือปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต ์ 
   (1)  เม่ือจ านวนผูถื้อหน่วยทรัสตล์ดลงเหลือนอ้ยกวา่สามสิบหา้ราย  
   (2)  เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจ็ดพนัหา้ร้อยลา้นบาท  ทั้งน้ี 
ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว  
   (3)  เม่ือผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติใหเ้ลิกกองทรัสต์ 

หมวด 2 
กองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

____________________ 

 ขอ้ 31   สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่ ใหป้ระกอบดว้ยรายการ 
ตามท่ีก าหนดในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยรายการ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และรายการเพิ่มเติมอยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การก่อตั้งกองทรัสต ์ตามขอ้ 32  
 (2)  หน่วยทรัสตแ์ละการจดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 33 
 (3)  การลงทุนของกองทรัสต์ ตามขอ้ 34 
 (4)  การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์ตามขอ้ 35  
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 (5)  การจ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือเกินอตัราหรือมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ตามขอ้ 36 
 (6)  อ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตามขอ้ 37 
 (7)  การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตามขอ้ 38 
 (8)  การเลิกกองทรัสต ์ตามขอ้ 39 

 ขอ้ 32   รายการเก่ียวกบัการก่อตั้งกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ลกัษณะของกองทรัสตแ์ละกลไกการบริหารซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี 
  (ก)  “............(ช่ือกองทรัสต)์............ เป็นกองทรัสตต์ามพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ท่ีก่อตั้งขึ้นดว้ยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสตน้ี์ และสมบูรณ์เม่ือผูก่้อตั้งทรัสต ์
โอนเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสต ์ดว้ยความไวว้างใจใหท้รัสตีจดัการทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ของ 
ผูถื้อหน่วยทรัสต”์ และขอ้ความท่ีแสดงวา่ “เม่ือกองทรัสตมี์ผลสมบูรณ์แลว้ ทรัสตีจะมอบหมายใหผู้ก่้อตั้งทรัสต ์
เขา้เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์่อไป”   
  (ข)  “กองทรัสตน้ี์ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยเป็นกองทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นช่ือและ
อ านาจการจดัการของทรัสตี” 

(ค)  “การจดัการกองทรัสต ์จะกระท าโดยทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บ
มอบหมายจากทรัสตีซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีปรากฏในรายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของทรัสตีและผูจ้ดัการกองทรัสต ์โดยในการน้ี 
ผูจ้ดัการกองทรัสต ์มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการดูแลจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงการลงทุน
ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตีมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในเก็บรักษาทรัพยสิ์น
ของกองทรัสตแ์ละการก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูรั้บมอบหมายรายอ่ืน (ถา้มี) 
ใหเ้ป็นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย”    
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทรัสตมี์นโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีขอ้ความท่ีแสดงถึงบุคคลท่ีจะจดัการลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวดว้ย  
ซ่ึงอาจเป็นทรัสตีหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยชอบก็ได้ 
 (2)  ช่ือ อาย ุประเภทและวตัถุประสงคข์องกองทรัสต ์ซ่ึงตอ้งมีขอ้ความวา่ “กองทรัสตมี์
วตัถุประสงคห์ลกัในการน าเงินของผูล้งทุนรายใหญ่ไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูล้งทุนรายใหญ่ดงักล่าว” 
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 (3)  ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูก่้อตั้งทรัสต ์ทรัสตี และผูจ้ดัการกองทรัสต ์
 (4)  คุณสมบติัหรือลกัษณะของผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสต ์ซ่ึงมีขอ้ความท่ีแสดงวา่ 
ผูถื้อหน่วยทรัสตต์ามท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสตเ์ป็นผูรั้บประโยชน์ของกองทรัสตน้ี์  
โดยผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวตอ้งเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตเ์ท่านั้น  
เวน้แต่เป็นการไดรั้บหน่วยทรัสตม์าทางมรดก 
 (5)  ทรัพยสิ์นท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ทรัพยสิ์นเร่ิมตน้ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสตต์อ้งเป็น 
เงินท่ีผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยทรัสตใ์นการเสนอขายหน่วยทรัสตค์ร้ังแรก 
 (6)  วนัท่ีจดัตั้งกองทรัสต ์

 ขอ้ 33   รายการเก่ียวกบัหน่วยทรัสตแ์ละการจดัท าทะเบียนหน่วยทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความท่ี
แสดงสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ความท่ีแสดงลกัษณะของหน่วยทรัสตด์งัน้ี 
  (ก)  หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน้ี์มิไดใ้หสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะ
ของผูล้งทุนรายใหญ่  
  (ข)  หน่วยทรัสตข์องกองทรัสตน้ี์มีขอ้จ ากดัการโอนไม่วา่ทอดใด ๆ หากการโอน
หน่วยทรัสตด์งักล่าวจะท าใหไ้ม่สามารถคงลกัษณะของการเป็นกองทรัสตเ์พื่อผูล้งทุนรายใหญ่   
  สัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะก าหนดขอ้ยกเวน้ของขอ้ความตาม (ก) หรือ (ข) ส าหรับกรณี 
ท่ีเป็นการไดห้น่วยทรัสตม์าทางมรดกก็ได ้
 (2)  ขอ้ความท่ีแสดงวา่ ทรัสตีหรือนายทะเบียนหลกัทรัพยมี์สิทธิปฏิเสธการแสดงช่ือ 
ในทะเบียนผูถื้อหน่วยทรัสต ์ในกรณีดงัน้ี 
  (ก)  กรณีท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตมิ์ใช่ผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่เป็นการไดห้น่วยทรัสต์ 
มาทางมรดก 
  (ข)  กรณีท่ีจะท าใหก้ารถือหน่วยทรัสตไ์ม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 ขอ้ 34   รายการเก่ียวกบัการลงทุนของกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงถึงนโยบาย 
การลงทุนและประเภททรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทรัสตจ์ะลงทุน รวมทั้งขอ้จ ากดัการลงทุน 
(ถา้มี) ซ่ึงมีสาระส าคญัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย 
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
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 ขอ้ 35   รายการเก่ียวกบัการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถื้อหน่วยทรัสต ์โดยใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 22  

 ขอ้ 36   รายการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์ถือเกินอตัราหรือมี 
ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จ ากดัสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อหน่วยทรัสตท่ี์มีลกัษณะดงัน้ี และ
ก าหนดให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยทรัสตด์งักล่าวตกเป็นของผูถื้อหน่วยทรัสต์
รายอ่ืนตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต ์
  (ก)  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)  บุคคลท่ีไม่เขา้ลกัษณะของผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่บุคคลนั้นไดรั้บหน่วยทรัสต์
มาทางมรดก 
 (2)  จ ากดัสิทธิในการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยทรัสต์ดงัน้ี  ทั้งน้ี เฉพาะ
ในส่วนท่ีเกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 
  (ก)  บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัท่ีถือหน่วยทรัสต์เกินกวา่อตัราหรือไม่เป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)  บุคคลท่ีไม่เขา้ลกัษณะของผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่บุคคลนั้นไดรั้บหน่วยทรัสต์
มาทางมรดก 
  (ค)  บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีขอมติ    

 ขอ้ 37   รายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดง
สาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีในเร่ืองดงัน้ี 
  (ก)  การดูแลจดัการกองทรัสตใ์นส่วนท่ีเป็นการด าเนินงานทางธุรกิจ ซ่ึงรวมถึง 
การลงทุน การกูย้มืเงินและก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทรัสต ์การเขา้ท าสัญญา และการด าเนิน 
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต ์ ทั้งน้ี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขเท่าท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตไ์ดร้ะบุไว ้ 
  (ข)  หนา้ท่ีการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสต ์ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลตามมาตรา 56  
และมาตรา 57 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และขอ้มูลอ่ืนตามท่ีก าหนด 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
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        (ค)  ในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตป์ระสงคจ์ะใหบุ้คคลอ่ืนรับด าเนินการในงานท่ี 
อยูใ่นความรับผิดชอบของตน ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการมอบหมายงานตอ้งไม่มีสาระท่ีขดัหรือแยง้กบั 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและ 
วิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
 (2)   การก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตป์ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากทรัสตีดว้ย 
ความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหน่วยทรัสตโ์ดยรวม และเป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนขอ้ผูกพนัท่ีไดใ้หไ้วเ้พิ่มเติมในเอกสารท่ีเปิดเผยแก่ 
ผูล้งทุน (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีขอ้จ ากดัความรับผิดของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์นกรณีท่ีไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าว 
 (3)  การเปลี่ยนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ซ่ึงระบุเหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการ
กองทรัสต ์ซ่ึงตอ้งรวมถึงเหตุดงัน้ี  
  (ก)  ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต ์
หรือสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกินกวา่เกา้สิบวนั  ทั้งน้ี ตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการให้ 
ความเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
  (ข)  ผูจ้ดัการกองทรัสตส้ิ์นสภาพนิติบุคคล   
 (4)  ขอ้ก าหนดอ่ืนเพื่อรองรับอ านาจหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตใ์ห้สอดคลอ้งกบั 
สาระและรายการตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี และประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต์
ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
 (5)  ขอ้ก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ  
ท่ีเกิดแก่กองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ    

 ขอ้ 38   รายการเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ตอ้งมีขอ้ความท่ีแสดงวา่   
การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสตต์อ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต ์และบทบญัญติั
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมใน 
ตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
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   ขอ้ 39   รายการเก่ียวกบัการเลิกกองทรัสต ์ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยท่ีแสดงวา่ 
เม่ือปรากฏเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต ์ 
   (1)  เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้กองทรัสตล์งทุนในทรัพยสิ์นโครงสร้างพื้นฐานเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละเจ็ดสิบหา้ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทรัสต ์ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจ็ดพนัหา้ร้อยลา้นบาท  
ทั้งน้ี ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว 
   (2)  เม่ือผูถื้อหน่วยทรัสตมี์มติใหเ้ลิกกองทรัสต์ 

   ขอ้ 40   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  9 เมษายน พ.ศ. 2558                                           
 
 
 
 (นายวรพล  โสคติยานุรักษ)์ 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์


