ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 25/2558
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้นตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัส ต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป” หมายความว่า กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปที่มีลกั ษณะ
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ที่มี
ลักษณะตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
“การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป” (general mandate) หมายความว่า การเพิม่ ทุน
ของกองทรัสต์ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ให้อานาจผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาหนดวัตถุประสงค์
รวมทั้งการออกและจัดสรรหน่วยเพิ่มทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การกาหนดราคา
วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรื อเงื่อนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
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คาว่า “หน่ วยทรัสต์” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “ผูจ้ ดั การกองทรัสต์” “ทุนชาระแล้ว”
“กิ จการโครงสร้ างพื้นฐาน” “โครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ” “ที่ปรึ กษาทางการเงิน” “การกู้ยืมเงิน”
“สมาคม” และ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิ ยามของคาดังกล่าว
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐาน


ข้อ 2 ประกาศนี้
(1) เป็ นข้อกาหนดที่ใช้ประกอบกับข้อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(2) เป็ นการกาหนดรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี้
(ก) กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
(ข) กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
หมวด 1
กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
____________________
ข้อ 3 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การก่อตั้งกองทรัสต์ ตามข้อ 4
(2) หน่วยทรัสต์ ตามข้อ 5
(3) เพิ่มทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 6
(4) การลดทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 7
(5) นิติสัมพันธ์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 8
(6) การจัดทาทะเบียนและการโอนหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 9
(7) การลงทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 10 ถึงข้อ 15
(8) การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ตามข้อ 16
(9) การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์และการก่อภาระผูกพันใด ๆ ตามข้อ 17
(10) การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามข้อ 18
(11) การทาธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามข้อ 19
(12) การทาธุรกรรมกับทรัสตี ตามข้อ 20


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2560 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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(13)
(14)
(15)
(16)

การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ตามข้อ 21
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 22
การขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 23 และข้อ 24
การจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือเกินอัตราหรื อมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

อานาจหน้าที่ของทรัสตี ตามข้อ 26
อานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามข้อ 27
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามข้อ 28
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามข้อ 29
การเลิกกองทรัสต์ ตามข้อ 30

ตามข้อ 25

ข้อ 4 รายการเกี่ยวกับการก่อตั้งกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หาร ซึ่งมีขอ้ ความดังนี้
(ก) “............(ชื่อกองทรัสต์)............ เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ ี และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตั้งทรัสต์
โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพื่อประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์” และข้อความที่แสดงว่า “เมื่อกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ทรัสตีจะมอบหมายให้
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ เข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต่อไป”
(ข) “กองทรัสต์น้ ีไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยูใ่ นชื่อและ
อานาจการจัดการของทรัสตี”
(ค) “การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับ
มอบหมายจากทรัสตีซ่ ึงได้รับการแต่งตั้งตามสัญญานี้ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยในการนี้ ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ ับมอบหมาย
รายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย”
ทั้งนี้ ในกรณี ที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีขอ้ ความที่แสดงถึงบุคคลที่จะจัดการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
ด้วย ซึ่งอาจเป็ นทรัสตีหรื อบุคคลอื่นใดที่สามารถดาเนินการได้โดยชอบก็ได้
(2) ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูก้ ่อตั้งทรัสต์
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(4) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทรัสตี
(5) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(6) คุณสมบัติหรื อลักษณะของผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งมีขอ้ ความที่แสดงว่า
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เป็ นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์น้ ี
(7) ทรัพย์สินที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินเริ่ มต้นที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ตอ้ ง
เป็ นเงินที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์ได้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก
(8) วันที่จดั ตั้งกองทรัสต์
ข้อ 5 รายการเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดที่แสดงว่า สิ ทธิ ในการได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ให้แบ่งออก
เป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรี ยกว่าหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดให้สิทธิแก่ผถู ้ ือเท่า ๆ กัน
ในการเป็ นผูร้ ับประโยชน์จากกองทรัสต์
(2) ลักษณะการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
(3) ข้อกาหนดที่แสดงว่า หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ ีให้สิทธิแก่ผถู ้ ือในการไถ่ถอน
หรื อไม่ โดยในกรณี ที่มีหน่ วยทรัสต์ที่ให้สิทธิ ดังกล่าว ให้ระบุสิทธิ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ
ในการใช้สิทธิให้ชดั เจน
(4) จานวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและทุนชาระแล้วของกองทรัสต์ โดยในกรณีที่มีการแบ่ง
หน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิด ให้แสดงแยกเป็ นรายชนิดด้วย
ข้อ 6 รายการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดอานาจหน้าที่ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูด้ าเนินการเพิ่มทุน
(2) เหตุในการเพิ่มทุน
(3) กระบวนการเพิ่มทุน ซึ่งต้องมีขอ้ กาหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ในการอนุมตั ิให้เพิ่มทุน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
(ก) การเพิ่มทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละสิ บของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงคัดค้านการเพิ่มทุน
(ข) ในกรณีที่เป็ นการขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไป ให้กระทาได้เฉพาะกรณี ที่แสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจะเป็ นไปตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยอนุโลม และตามหลักเกณฑ์หรื อแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (ถ้ามี)
(ค) ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ได้ผา่ นกระบวนการตามข้อ 11 และหากเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ผา่ นการดาเนินการตามข้อ 19 ด้วยแล้ว
(ง) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ที่ออกใหม่
ข้อ 7 รายการเกี่ยวกับการลดทุนของกองทรัสต์ ให้มีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดอานาจหน้าที่ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูด้ าเนินการลดทุน
(2) เหตุในการลดทุน ซึ่งมีได้เฉพาะในกรณี ดงั นี้
(ก) เป็ นการลดทุนตามแผนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ข) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยูภ่ ายหลังการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน การตัดจาหน่ายสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) และการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
(ค) กองทรัสต์มีการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้องในภายหลังทาให้ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น
(ง) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุตอ้ งนาไปใช้
ในการคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วของกองทรัสต์ตามข้อ 22
(จ) กรณีอื่นใดที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนของกองทรัสต์ได้
(3) กระบวนการลดทุน ซึ่งต้องมีขอ้ กาหนดขั้นต่าดังนี้
(ก) ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ลดทุน ทั้งนี้ ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์มีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนเกี่ยวกับการลดทุนตาม (2) (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) จะมีขอ้ กาหนดให้การลดทุน
สาหรับเหตุดงั กล่าวสามารถกระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ก็ได้
(ข) วิธีการลดทุน โดยต้องกาหนดให้กระทาด้วยวิธีการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์
ให้ต่าลงหรื อลดจานวนหน่วยทรัสต์ให้นอ้ ยลง เว้นแต่ในกรณีของกองทรัสต์ที่มีการแบ่งหน่วยทรัสต์
ออกเป็ นหลายชนิ ด และจะมีการลดทุนของหน่ วยทรั สต์แต่ละชนิ ดไม่พร้อมกันหรื อไม่เท่ากัน
ให้กระทาได้ดว้ ยวิธีการลดจานวนหน่วยทรัสต์ให้นอ้ ยลงเท่านั้น
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(ค) การเฉลี่ยเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยต้องกาหนดว่าจะเฉลี่ยเงินให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์ที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และมีขอ้ ความ
ที่แสดงอย่างชัดเจนว่า เงินที่เฉลี่ยคืนนั้นต้องมิได้มาจากเงินกาไรของกองทรัสต์ ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยทรัสต์
ที่ใช้ในการลดทุน ให้คานวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยทรัสต์
ข้อ 8 รายการเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดง
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิ ติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ
ลักษณะใดนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
(2) การเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิได้ทาให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ให้แก่ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้าหนี้ ของกองทรัสต์
โดยทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และเจ้าหนี้ ของกองทรัสต์จะบังคับชาระหนี้ได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
เท่านั้น
(3) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้กองทรัสต์ชาระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่า
เงินกาไรหลังหักค่าสารองต่าง ๆ และสิ ทธิ เรี ยกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจานวนทุนของกองทรัสต์
ที่ปรับปรุ งด้วยส่วนเกินหรื อส่วนต่ากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
สิ ทธิ ในการรับ ประโยชน์ตอบแทนหรื อ รับคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์แต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น ๆ ด้วย
(4) ไม่ว่าในกรณี ใด มิ ให้ตีความสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ไปในทางที่ ก่อให้เกิ ดผลขัดหรื อ
แย้งกับข้อกาหนดตาม (1) (2) และ (3)
ข้อ 9 รายการเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนและการโอนหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ทรัสตีมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกาหนดให้ทรัสตีเป็ นผูด้ าเนินการ
จัดทาทะเบียนหน่ วยทรัสต์เอง หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่น ตามขอบเขตที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และ
การเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่ทรัสตีเป็ นผูจ้ ดั ทาทะเบียน
หน่ วยทรัสต์เอง ต้องมี ขอ้ กาหนดขั้นต่าให้ท รั สตี ปฏิ บตั ิ ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
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(2) ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการชาระเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิ หรื อการจากัดสิ ทธิ ใด ๆ แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ที่ปรากฏรายชื่ อ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ หากได้กระทาตามข้อกาหนดในสัญญาก่ อตั้งทรั สต์หรื อ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่า ทรัสตีได้ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่แล้ว
(3) ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ในกรณีที่การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(4) ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้
ทั้งนี้ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้แสดงตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิดว้ ย หรื อเป็ นการจัดทาหลักฐานอื่นตาม
ระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 10 รายการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องแสดงสาระสาคัญดังนี้
(ก) นโยบายลงทุนและประเภททรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์
จะลงทุน รวมทั้งข้อจากัดการลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งมีสาระสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน
(ข) การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11
(ค) การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12
(2) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วย นอกเหนือจากการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องระบุนโยบายดังกล่าวและประเภททรัพย์สินที่จะลงทุนให้ชดั เจน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13
(3) ในกรณี ที่กองทรัสต์ถือหุ ้นที่เป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีขอ้ กาหนด
เกี่ยวกับกลไกการกากับดูแลที่จะเป็ นผลให้การลงทุนของบริ ษทั ที่ ออกหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ตาม (1) และ (2) โดยเสมือนกับว่ากองทรัสต์มีการลงทุนเองโดยตรง
ข้อ 11 การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดง
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการดังนี้ ก่อนการได้มาซึ่ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานแต่ละครั้ง
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(ก) ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา due diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมาย และ
เทคนิ คเฉพาะทาง เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้นฐานที่
พิจารณาแล้วและมีความเห็นโดยสุ จริ ตว่า เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. มีความเหมาะสมที่จะลงทุน โดยมีศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปนั้น
2. มีเอกสารสิ ทธิหรื อเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตามกฎหมาย
และเพียงพอต่อการที่กองทรัสต์จะใช้ดาเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
3. ในกรณี ท่ีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ มีการตรวจสอบและสอบทานแล้วว่ากองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายของประเทศนั้น โดยมีความเห็นของที่ปรึ กษาทางกฎหมายที่เชี่ยวชาญ
ในกฎหมายของประเทศนั้นประกอบการตรวจสอบหรื อสอบทานนั้น
(ข) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างน้อยตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 18
(2) การได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีขอ้ กาหนดดังนี้ดว้ ย
(ก) ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าเข้า
ลักษณะดังนี้
1. เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์
3. สมเหตุสมผลและใช้ราคาที่เป็ นธรรม
4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาธุรกรรมที่เรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่ น
อัตราที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
5. ในกรณีที่เป็ นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการ
ที่ไม่แล้วเสร็ จทั้งหมดของกองทรัสต์เมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์
(ข) ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการพิจารณาจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่
เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดาเนิ นการเพิม่ เติมดังนี้
1. กรณีที่เป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า
หนึ่งร้อยล้านบาท แต่นอ้ ยกว่าร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ข้ ึนไป ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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2. กรณีที่เป็ นการได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งนี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดข้อยกเว้นของการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
หากเป็ นการได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ภาครัฐ
ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวนก็ได้
(ค) ระบบในการอนุมตั ิตาม (ข) ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบดังนี้ดว้ ย
1. ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมต้องไม่มีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจเข้าทาธุรกรรมนั้น
2. การคานวณมูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้คานวณตามมูลค่า
การได้มาซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดของแต่ละโครงการที่ทาให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้น ๆ
3. กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่จดั ให้มีเอกสารที่มีรายละเอียดอย่าง
เพียงพอประกอบการพิจารณาของทรัสตี คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
แล้วแต่กรณี ซึ่งแสดงความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตาม (ก)
พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบที่ชดั เจน
ข้อ 12 การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดง
สาระสาคัญว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดาเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18
ก่อนการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
(2) การจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานจะกระทาโดยเปิ ดเผย และ
มีสาระของรายการที่เป็ นไปตามข้อ 11(2) (ก) มีระบบในการอนุมตั ิที่เป็ นไปตามข้อ 11(2) (ข) และ (ค)
โดยอนุโลม
ข้อ 13 ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ต้องมีขอ้ กาหนดที่มีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ประเภทของทรัพย์สินอื่นที่กองทรัสต์จะลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามข้อ 14 และข้อ 15
(2) ข้อกาหนดว่า ในกรณี ที่ลูกหนี้ตามตราสารที่กองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชาระหนี้ หรื อ
มีพฤติการณ์วา่ จะไม่สามารถชาระหนี้ได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องเดียวกัน
ที่กาหนดไว้สาหรับกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
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ข้อ 14 ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ต้องระบุนโยบายดังกล่าวและประเภททรัพย์สินที่จะลงทุนให้ชดั เจน โดยอยูใ่ นขอบเขต
ประเภททรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัว๋ เงินคลัง
(3) พันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็ นผูอ้ อก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) บัตรเงินฝากที่ไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง ซึ่งธนาคารหรื อ
บริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก
(6) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
ซึ่งธนาคาร บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ ้ าประกัน
ในลักษณะที่เป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจานวน หรื อค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวน
อย่างไม่มีเงื่อนไข
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้ หรื อกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้หรื อเงินฝาก
(8) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment scheme)
ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรื อเงินฝาก ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(ก) เป็ นโครงการจัดการลงทุนที่จดั ตั้งขึ้นสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และมีนโยบาย
การลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้
(ข) เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. โครงการจัดการลงทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)
2. หน่วยดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(10) หน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (foreign infrastructure fund)
ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(ก) เป็ นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สิน
ที่เป็ นโครงสร้างพื้นฐาน หรื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
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(ข) เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงาน
ที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization
of Securities Commissions (IOSCO)
2. หน่วยดังกล่าวมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซื้อคืนโดยผูอ้ อกตราสาร
(11) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยหุน้ ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะ
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ก) มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มิใช่หุน้ หรื อตราสารแห่ งหนี้
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ดังกล่าว
(ข) มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มิใช่หุน้ หรื อตราสารหนี้รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของรายได้รวมในแต่ละปี บัญชี
(12) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่ทาสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ ยงของกองทรัสต์
ข้อ 15 สัญญาก่อตั้งทรัสต์อาจกาหนดให้กองทรัสต์ลงทุนในหุน้ ของนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูเ้ ช่า ผูร้ ับสิ ทธิ หรื อผูร้ ับดาเนินการในการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต์ไปจัดหา
ผลประโยชน์ได้ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) สัญญาเช่า ให้สิทธิ หรื อให้ดาเนินการกาหนดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงกับผล
ประกอบการ ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต์
(2) เป็ นการลงทุนในหุน้ ที่ให้สิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิการดาเนินงาน
บางประการของนิติบุคคล (golden share) ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนั้น ไม่เกินหนึ่งหุน้
ข้อ 16 รายการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่สาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกากับ ตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัส ต์เพื่ อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน
(2) ข้อกาหนดให้การเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จะกระทาได้ต่อเมื่อมีสาระของรายการที่เป็ นไปตามข้อ 11(2) (ก)
และระบบในการอนุมตั ิที่เป็ นไปตามข้อ 11(2) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม
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ทั้งนี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดข้อยกเว้นของการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (2)
หากเป็ นการเข้าทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาที่ได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสื อชี้ชวนก็ได้
ข้อ 17 รายการเกี่ยวกับการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์และการก่อภาระผูกพันใด ๆ
ต้องมีขอ้ กาหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดที่ แสดงว่า กองทรัสต์สามารถกู้ ยืมเงินได้หรื อไม่ ด้วยวิธี การใด
เช่นการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน หรื อการออกตราสารหรื อเข้าทาสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการกูย้ มื
เป็ นต้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่กองทรั สต์จะมี การกู้ยืมเงิ นต้องมี ขอ้ กาหนดหน้าที่ ของผูจ้ ัดการกองทรั สต์
ในเรื่ องดัง ต่อไปนี้ เพิ่มเติ มด้วย
(ก) การเปิ ดเผยจานวนเงินกู้ยืม และเงินกันสารองเพื่อชาระหนี้ ตามสัญญา
กู้ยืมเงินหรื อตามที่มีภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงิน ในแต่ละปี จนกว่าจะชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น (ถ้ามี )
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของกองทรัสต์
(ข) การกาหนดวงเงินกันสารองตาม (ก) ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจานวนเงินกูย้ มื
หรื อภาระผูกพันจากการกูย้ มื เงินและระยะเวลาการชาระหนี้ ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ และสถานะเงิ นสดที่ เกิ ดจากการขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้น (unrealized loss)
จากการประเมินมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์ สินของกองทรั สต์
(ค) การกาหนดให้กองทรัสต์อาจนาวงเงินกันสารองของรอบระยะเวลาบัญชี ใด
ที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะกันเงินสารอง ไปรวมเพื่อการกันสารองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป
(2) ในกรณี ที่กาหนดให้กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงว่า
การกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีลกั ษณะดังนี้
(ก) มีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขทานองเดียวกับข้อกาหนดของหุน้ กูท้ ี่ให้ไถ่ถอนหุน้ กู้
เมื่อมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(ข) มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นกรณี ที่เข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้
1. ให้สิทธิลูกหนี้ในการชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (callable) หรื อให้สิทธิ
กองทรัสต์ในการเรี ยกให้ลูกหนี้ชาระหนี้คืนก่อนกาหนด (puttable)
2. กาหนดดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราที่ผนั แปรตาม
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบี้ยอื่น
3. ไม่มีการกาหนดเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนที่อา้ งอิงกับ
ปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม
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(ค) มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(3) ในกรณีที่กาหนดให้กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ ต้องระบุสัดส่วนการกูย้ มื เงิน
ซึ่งต้องเป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ในกรณี ที่กองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยทางอ้อม
ผ่านการถือหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั ต้องมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับกลไกในการกากับดูแลที่จะเป็ นผลให้การกูย้ มื เงิน
หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ ของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่ วนการกูย้ ืมเงินตาม (3) จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทรัสต์ก็ได้
ข้อ 18 รายการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ต้องมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน ซึ่งมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภทนั้น ๆ
(ข) การประเมินมูลค่าจะกระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกัน
ไม่เกินสองครั้ง
(ค) ในกรณี ดงั นี้ จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบ
เอกสารสิ ทธิ และเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
1. เมื่อกองทรัสต์จะได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ ง ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าตั้งแต่หา้ สิ บล้านบาทขึ้นไป โดยจะประเมินล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ทั้งนี้ หากการได้มาหรื อจาหน่ ายไปดังกล่าวเข้าลักษณะเป็ นการทาธุ รกรรมระหว่างกองทรัสต์
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจัดให้มีการประเมินมูลค่า
โดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างน้อยสองราย
2. เมื่อครบกาหนดสามปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครั้งล่าสุ ด
3. เมื่อปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ด้อยค่าของทรั พย์สินกิ จการโครงสร้ างพื้นฐานที่ก องทรั สต์ลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
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4. เมื่อทรัสตีหรื อผูส้ อบบัญชี ของกองทรัสต์ร้องขอ
(2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นหุน้ หากหุน้ ดังกล่าวมิใช่
หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่บริ ษทั ที่ออกหุ้นดังกล่าว
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) โดยอนุ โลม ทั้งนี้ ให้คานึ งถึงภาระภาษีของบริ ษทั ดังกล่าว และปั จจัยอื่น
ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริ ษทั ที่กองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ้นด้วย
(3) การประเมินมูลค่าทรัพ ย์สินอื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้ประเมินมูลค่า
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) หลักเกณฑ์ของสมาคมเกี่ยวกับการกาหนดราคาทรัพย์สิน
(ข) ในกรณี หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดราคาของทรัพย์สินใด
ให้ใช้ราคาที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
ข้อ 19 รายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมี
สาระสาคัญอย่างน้อยที่แสดงว่าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมที่เข้าลักษณะตามข้อ 11(2) (ก)
(2) ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดาเนิ นการดังนี้
(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที่เข้าลักษณะดังนี้
1. เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทา
กับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transction)
(ข) ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท หรื อตั้งแต่ร้อยละ 0.03
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ข้ นึ ไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า หากไม่ถึงมูลค่าที่กาหนดไว้
ตาม (ค) ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(ค) ในกรณีที่เป็ นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ยสี่ ิ บล้านบาทขึ้นไป หรื อเกินร้อยละสาม
ของมูลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทรัสต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ต้องได้รับมติของที่ประชุมผูถ้ ือ
หน่ วยทรัสต์ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ทั้งนี้ สัญญาก่อตั้งทรัสต์อาจกาหนดข้อยกเว้นของการดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
หากเป็ นธุรกรรมตามข้อตกลงหรื อสัญญาซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสื อชี้ชวน
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(3) ระบบในการอนุมตั ิตาม (2) ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้ดว้ ย
(ก) ผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการเข้าทาธุรกรรมต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เข้าทาธุรกรรมนั้น
(ข) ในกรณีที่ธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ให้คานวณมูลค่าธุรกรรมตามมูลค่าการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินทั้งหมด
ของแต่ละโครงการที่ทาให้โครงการนั้น ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับ
โครงการนั้น ๆ ด้วย
(ค) กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่ในการจัดให้มีเอกสารที่มีรายละเอียดอย่าง
เพียงพอประกอบการพิจารณาของทรัสตี คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตาม หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
แล้วแต่กรณี ซึ่งแสดงความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกี่ยวกับลักษณะธุรกรรมที่เป็ นไปตาม (1) พร้อมทั้ง
เหตุผลและข้อมูลประกอบที่ชดั เจน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ตอ้ งผ่านการพิจารณาของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมี
ความเห็นของที่ปรึ กษาทางการเงินที่เป็ นอิสระเพื่อประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
(4) ในกรณีที่กองทรัสต์ถือหุ ้นที่เป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีขอ้ กาหนด
ที่จะมีผลให้บริ ษทั ที่ออกหุน้ ดังกล่าวเข้าทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ ต่อเมื่อผ่านการดาเนินการของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ใน (1) (2) และ (3) แล้ว
ข้อ 20 รายการเกี่ยวกับการทาธุรกรรมกับทรัสตี ต้องมีสาระสาคัญที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับ
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามประกาศที่ออกโดยอาศัย
อานาจแห่งบทบัญญัติดงั กล่าว
ข้อ 21 รายการเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งรายงานประจาปี ของกองทรัสต์
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจาปี
ข้อ 22 รายการเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเก้าสิ บของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันสิ้ นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนั้น แล้วแต่กรณี
(2) กาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วตาม (1) เป็ นการปรับปรุ งด้วยรายการดังนี้
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(ก) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทรัสต์ รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
(ข) การหักด้วยรายการเงินสารอง โดยต้องมีขอ้ จากัดให้กองทรัสต์กนั เงินสารอง
ได้เฉพาะเพื่อการดังนี้
1. การซ่อมแซม บารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ของกองทรัสต์ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน หรื อที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า
2. การจ่ ายชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมหรื อภาระผูกพันจากการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์
ตามวงเงินที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชี้ชวน หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
แล้วแต่กรณี
3. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่าย
หรื อผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็ นต้น กองทรัสต์จะกันสารองตามวรรคหนึ่งในจานวน
ไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจานวนเงินที่มีภาระตามวรรคหนึ่ง 1. และ 2. ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหกั ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
(3) ในกรณีที่กองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ข้อ 23 รายการเกี่ยวกับการขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) วิธีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และการขอมติ ซึ่งต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการส่ง
หนังสื อขอมติไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(2) เหตุในการขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุเหตุอย่างน้อยตามที่
กาหนดไว้ในประกาศนี้ และต้องมีขอ้ กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
อย่างน้อยดังนี้
(ก) การประชุมสามัญประจาปี ซึ่งต้องจัดให้มีข้ นึ ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นรอบ
ปี บัญชีของกองทรัสต์



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2560 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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(ข) การประชุมวิสามัญในกรณีดงั นี้
1. เมื่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์เห็นสมควรให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์
เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์
2. เมื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของ
จานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อนั้น

การประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง 2. ต้องมีขอ้ กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(3) การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข้นั ต่าดังนี้
(ก) จัดทาหนังสื อนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสี ยงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื่ องดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้รวมถึงความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
(ข) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ตามระยะเวลาดังนี้
1. สิ บสี่ วนั ในกรณีที่เป็ นการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป ซึ่งมีวาระที่ตอ้ งได้มติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนหน่วยทรัสต์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
2. เจ็ดวัน ในกรณี อื่นนอกจาก 1.
(ค) ประกาศการนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่ งท้องถิ่นอย่างน้อย
หนึ่งฉบับไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
(4) องค์ประชุม ต้องมีขอ้ กาหนดดังนี้
(ก) กาหนดให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท้ งั หมด และต้องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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(ข) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึ่งชัว่ โมงจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ใน (ก) หาก
ว่าการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์น้ นั ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ร้องขอตาม (2) (ข) 2. ให้การประชุม
เป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์น้ นั มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ร้องขอ
ตาม (2) (ข) 2. ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
(4/1) การดาเนินการประชุม ซึ่งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) การดาเนินการประชุม ให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงมาประชุม
(ข) เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซ่ ึงมี
หน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
(ค) ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก)
หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อน
การพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
ส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย
(5) วิธีการนับคะแนนเสี ยง ต้องกาหนดให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มีคะแนนเสี ยง หนึ่งเสี ยง
ต่อหนึ่งหน่วยทรัสต์ที่ตนถือ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่พิจารณา
(6) มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องกาหนดอย่างน้อยดังนี้
(ก) ในกรณี ทวั่ ไป ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ข) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
1. การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
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2. การเพิ่มทุนหรื อการลดทุนของกองทรัสต์ที่มิได้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
3. การทาธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งมีขนาดรายการเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ 19(2)(ค)
4. การเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ให้แตกต่างไปจากที่ได้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้า
5. การเปลี่ยนแปลงทรัสตี
6. การเลิกกองทรัสต์
7. การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่ องที่กระทบสิ ทธิอื่น ๆ ตามสัญญาของผู ้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ
(7) ข้อความที่แสดงว่า มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่จะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรื อ
การจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศที่เกี่ยวกับหน้าที่ของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์อื่นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ให้ถือว่ามติน้ นั ไม่มีผลบังคับ
(8) กรณีที่มีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติและการประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไว้เป็ นการเฉพาะ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่ องนั้น
ข้อ 24 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิ ด รายการเกี่ยวกับ
การขอมติและการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ กาหนดเพิ่มเติมที่ให้ผลดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ชนิดที่
ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่วา่
กรณีใด ให้ได้รับมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับ
มติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดนั้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
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ข้อ 25 รายการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือเกินอัตราหรื อมี
ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จากัดสิ ทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และกาหนดให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่ วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายอื่น
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(2) จากัดสิ ทธิในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั นี้
(ก) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ เฉพาะในส่ วนที่เกินกว่าอัตราดังกล่าว
(ข) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ
ข้อ 26 รายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของทรัสตี ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตีที่แสดงสาระสาคัญดังนี้
(ก) กาหนดให้ทรัสตีปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริ ต
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่ผลู ้ งทุน (ถ้ามี) และต้องไม่มีขอ้ จากัดความรับผิด
ของทรัสตีในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
(ข) กาหนดให้ทรัสตีมีหน้าที่ติดตามดูแลให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูร้ ับมอบหมายงาน
รายอื่นตาม (ฉ) (ถ้ามี) ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ค) กาหนดให้ทรัสตีมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และให้ความเห็น
เกี่ยวกับเรื่ องที่ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลงมติ
(ง) กาหนดให้ทรัสตีมีหน้าที่บงั คับชาระหนี้หรื อดูแลให้มีการบังคับชาระหนี้
เพื่อให้เป็ นไปตามสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอื่น
(จ) กาหนดให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุ
ที่ทาให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตี
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(ฉ) ในกรณีที่ทรัสตีประสงค์จะจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นนอกเหนือ
จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับดาเนินการ ให้ระบุเรื่ องดังกล่าวไว้ให้ชดั เจน โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(ช) กาหนดให้ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นที่สอดคล้องกับสาระและ
รายการที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ และประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี เมื่อมีเหตุดงั นี้
1. เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
2. เมื่อทรัสตีไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(ข) กาหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงทรัสตีในกรณีที่ปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว
ข้อ 27 รายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดง
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การแต่งตั้งและค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) ขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(ก) การดูแลจัดการกองทรั สต์ในส่ วนที่เป็ นการดาเนิ นงานทางธุ รกิจ ซึ่ งรวมถึง
การลงทุน การกูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทาสัญญา และการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(ข) หน้าที่การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อมูลอื่นตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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(ค) ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดาเนินการในงานที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน ต้องระบุเรื่ องดังกล่าวพร้อมทั้งระบุหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการ
คัดเลือกผูร้ ับดาเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนการกากับและตรวจสอบการดาเนินการของ
ผูร้ ับดาเนินการไว้ดว้ ย ทั้งนี้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที่ขดั หรื อแย้งกับ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(3) กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่รับมอบหมายจากทรัสตีดว้ ย
ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่
ผูล้ งทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องไม่มีขอ้ จากัดความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
ซึ่งรวมถึงความรับผิดเกี่ยวกับค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายตาม (8) ด้วย
(4) การเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งต้องกาหนดรายการและสาระอย่างน้อยดังนี้
(ก) เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องกาหนดไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออก
2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ เมื่อปรากฏว่าผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มิได้จดั การกองทรัสต์ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อประกาศที่กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
4. สานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อสั่งพักการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้าสิ บวัน ทั้งนี้ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
5. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สิ้นสภาพนิติบุคคล
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(ข) วิธีการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ ต้องกาหนดให้ทรัสตีขอมติ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพื่อแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุตาม (ก)
และแต่งตั้งบุคคลที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ไม่สามารถดาเนินการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตีดาเนินการแต่งตั้ง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวมตาม
ระยะเวลาที่จาเป็ นและสมควร
(ค) หน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม ต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม
มีหน้าที่ดาเนินการตามที่จาเป็ นเพื่อให้ทรัสตี หรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสื อเพื่ อรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของสิ่ งที่ส่งมอบให้ทรัสตีหรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ดว้ ย
(5) ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ระบุวา่ ทรัสตี
จะจัดการกองทรัสต์ตามความจาเป็ นเพื่อป้องกัน ยับยั้ง หรื อจากัดมิให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ท้ งั ปวง โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนี้ ได้
(6) ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ได้ ต้องมีขอ้ กาหนดให้การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทาได้เฉพาะกรณีที่เป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชี
เพื่อการดาเนินงานประจาวัน (petty cash) ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมตั ิจากทรัสตี และกาหนดให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์จดั ทาและจัดส่ งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพื่อให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว
ได้ภายในระยะเวลาที่สมควร
(6/1) ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้ ต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่
ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ดว้ ย
(7) ข้อกาหนดอื่นเพื่อรองรับอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้สอดคล้องกับสาระ
และรายการตามที่กาหนดในประกาศนี้ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(8) ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรับผิดในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจาก
การดูแลจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายที่เกิดแก่ตนเอง
อันเนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนตามนัยมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชาระ
ค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายอื่นใดที่เกิดแก่
กองทรัสต์อนั เนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชาระค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
ข้อ 28 รายการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ต้องระบุขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้จ่าย จากกองทรัสต์หรื อจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยตรง
ข้อ 29 รายการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้ง
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่ องที่กระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 23(6) เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคาสั่งของสานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ข้อ 30 รายการเกี่ยวกับการเลิกกองทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยที่แสดงว่า
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
(1) เมื่อจานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิ บห้าราย
(2) เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเป็ นมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
(3) เมื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์
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หมวด 2
กองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
____________________
ข้อ 31 สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้ประกอบด้วยรายการ
ตามที่กาหนดในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยรายการ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และรายการเพิ่มเติมอย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การก่อตั้งกองทรัสต์ ตามข้อ 32
(2) หน่วยทรัสต์และการจัดทาทะเบียนหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 33
(3) การลงทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 34
(3/1) การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ ตามข้อ 34/1
(4) การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 35
(5) การจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ถือเกินอัตราหรื อมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ตามข้อ 36
(5/1) อานาจหน้าที่ของทรัสตี ตามข้อ 36/1
(6) อานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามข้อ 37
(7) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามข้อ 38
(8) การเลิกกองทรัสต์ ตามข้อ 39
ข้อ 32 รายการเกี่ยวกับการก่อตั้งกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หารซึ่งมีลกั ษณะดังนี้
(ก) “............(ชื่อกองทรัสต์)............ เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์น้ ี และสมบูรณ์เมื่อผูก้ ่อตั้งทรัสต์
โอนเงินที่ได้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์” และข้อความที่แสดงว่า “เมื่อกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ทรัสตีจะมอบหมายให้ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์
เข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต่อไป”
(ข) “กองทรัสต์น้ ีไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินที่อยูใ่ นชื่อและ
อานาจการจัดการของทรัสตี”



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 20/2560 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 23/2563 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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(ค) “การจัดการกองทรัสต์ จะกระทาโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับ
มอบหมายจากทรัสตีซ่ ึงได้รับการแต่งตั้งตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยในการนี้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสตีมีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์และการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ ับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี)
ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย”
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีขอ้ ความที่แสดงถึงบุคคลที่จะจัดการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ซึ่งอาจเป็ นทรัสตีหรื อบุคคลอื่นใดที่สามารถดาเนินการได้โดยชอบก็ได้
(2) ชื่อ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ ซึ่งต้องมีขอ้ ความว่า “กองทรัสต์มี
วัตถุประสงค์หลักในการนาเงินของผูล้ งทุนรายใหญ่ไปลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูล้ งทุนรายใหญ่ดงั กล่าว”
(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(4) คุณสมบัติหรื อลักษณะของผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ่งมีขอ้ ความที่แสดงว่า
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์น้ ี
โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวต้องเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น
เว้นแต่เป็ นการได้รับหน่วยทรัสต์มาทางมรดก
(5) ทรัพย์สินที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินเริ่ มต้นที่จะให้เป็ นกองทรัสต์ตอ้ งเป็ น
เงินที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์ได้จากการจาหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก
(6) วันที่จดั ตั้งกองทรัสต์
ข้อ 33 รายการเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์และการจัดทาทะเบียนหน่วยทรัสต์ ต้องมีขอ้ ความที่
แสดงสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อความที่แสดงลักษณะของหน่วยทรัสต์ดงั นี้
(ก) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ ีมิได้ให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ที่ไม่เข้าลักษณะ
ของผูล้ งทุนรายใหญ่
(ข) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์น้ ีมีขอ้ จากัดการโอนไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอน
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะทาให้ไม่สามารถคงลักษณะของการเป็ นกองทรัสต์เพื่อผูล้ งทุนรายใหญ่
สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดข้อยกเว้นของข้อความตาม (ก) หรื อ (ข) สาหรับกรณี
ที่เป็ นการได้หน่วยทรัสต์มาทางมรดกก็ได้
(2) ข้อความที่แสดงว่า ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อ
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ในกรณี ดงั นี้
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(ก) กรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มิใช่ผลู ้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็ นการได้หน่วยทรัสต์
มาทางมรดก
(ข) กรณีที่จะทาให้การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า ด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ 34 รายการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรั สต์ ต้องมีขอ้ ความที่แสดงถึงนโยบาย
การลงทุนและประเภททรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์จะลงทุน รวมทั้งข้อจากัดการลงทุน
(ถ้ามี) ซึ่งมีสาระสาคัญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ 34/1 รายการเกี่ยวกับการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในข้อ 17(1) (2) และ (4)
ข้อ 35 รายการเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 22
ข้อ 36 รายการเกี่ยวกับ การจากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหน่ ว ยทรัสต์ที่ถือเกินอัตราหรื อมี
ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) จากัดสิ ทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ที่มีลกั ษณะดังนี้ และ
กาหนดให้ประโยชน์ตอบแทนในส่ วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
รายอื่นตามสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์
(ก) บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) บุคคลที่ไม่เข้าลักษณะของผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่บุคคลนั้นได้รับหน่วยทรัสต์
มาทางมรดก
(2) จากัดสิ ทธิในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั นี้ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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(ก) บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) บุคคลที่ไม่เข้าลักษณะของผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่บุคคลนั้นได้รับหน่วยทรัสต์
มาทางมรดก
(ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องที่ขอมติ
ข้อ 36/1 รายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของทรัสตี ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี เมื่อมีเหตุดงั นี้
1. เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. 2550
2. เมื่อทรัสตีไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี
(ข) กาหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงทรัสตีในกรณีที่ปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว
ข้อ 37 รายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดง
สาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื่ องดังนี้
(ก) การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็ นการดาเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึง
การลงทุน การกูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทาสัญญา และการดาเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเท่าที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุไว้
(ข) หน้าที่การจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อมูลอื่นตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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(ค) ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอื่นรับดาเนิ นการในงานที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน ข้อกาหนดเกี่ยวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระที่ขดั หรื อแย้งกับ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(ง) ในกรณีที่กองทรัสต์จะมีการออกหุน้ กู้ ต้องกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
มีหน้าที่ดาเนินการใด ๆ เพื่อให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ตามประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ดว้ ย
(จ) ในกรณี ที่กองทรั สต์จะลงทุนในทรั พย์สินกิ จการโครงสร้ างพื้นฐาน
ผ่านการถือหุ้น ที่ออกโดยบริ ษทั ต้องกาหนดให้ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่ในการกากับดูแล
ให้บริ ษทั ดังกล่าวดาเนินการให้เป็ นไปในทานองเดียวกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกองทรัสต์
ที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื้นฐานนั้นโดยตรง
(2) การกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีดว้ ย
ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิม่ เติมในเอกสารที่เปิ ดเผยแก่
ผูล้ งทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องไม่มีขอ้ จากัดความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
(3) เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องกาหนดไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
(ข) สานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อสั่งพักการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้าสิ บวัน ทั้งนี้ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
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(ค) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สิ้นสภาพนิติบุคคล
(4) ข้อกาหนดอื่นเพื่อรองรับอานาจหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้สอดคล้องกับสาระ
และรายการตามที่กาหนดในประกาศนี้ และประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(5) ข้อกาหนดเกี่ยวกับความรับผิดในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ อันเนื่องมาจาก
การดูแลจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายที่เกิดแก่ตนเอง
อันเนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนตามนัยมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชาระ
ค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายอื่นใดที่เกิดแก่
กองทรัสต์อนั เนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนาทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชาระค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
ข้อ 38 รายการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ต้องมีขอ้ ความที่แสดงว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ข้อ 39 รายการเกี่ยวกับการเลิกกองทรัสต์ ต้องมีสาระสาคัญอย่างน้อยที่แสดงว่า
เมื่อปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
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(1) เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานเป็ นมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท
ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
(2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์
ข้อ 40 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

