ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที สร. 25/2558
เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตังทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(ฉบับประมวล)
_________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกําหนดไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ในประกาศนี
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานทีจัดตังขึนตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
“กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป” หมายความว่า กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไปทีมีลกั ษณะ
ตามที กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
“กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ทีมี
ลักษณะตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ทีกองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
“บุคคลทีเกียวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
“การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป” (general mandate) หมายความว่า การเพิมทุน
ของกองทรัสต์ตามมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีให้อาํ นาจผูจ้ ดั การกองทรัสต์กาํ หนดวัตถุประสงค์
รวมทังการออกและจัดสรรหน่วยเพิมทุนแต่ละคราวตามความเหมาะสม เช่น การกําหนดราคา
วันและเวลาทีจะเสนอขาย หรื อเงือนไขในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็ นต้น
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คําว่า “หน่ วยทรั สต์” “ผูล้ งทุนรายใหญ่” “ผูจ้ ดั การกองทรั สต์” “ทุ นชําระแล้ว”
“กิ จการโครงสร้างพืนฐาน” “โครงการที ไม่แล้วเสร็ จ” “ทีปรึ กษาทางการเงิน ” “การกูย้ ืมเงิ น”
“สมาคม” และ “กลุ่มบุคคลเดียวกัน ” ให้มีความหมายเช่นเดี ยวกับ บทนิ ยามของคําดังกล่าว
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรั ส ต์ข องทรั สต์
เพือการลงทุนในโครงสร้า งพืนฐาน


ข้อ 2 ประกาศนี
( ) เป็ นข้อกําหนดทีใช้ประกอบกับข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(2) เป็ นการกําหนดรายการในสัญญาก่อตังทรัสต์ของกองทรัสต์ดงั ต่อไปนี
(ก) กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
(ข) กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
หมวด 1
กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป
____________________
ข้อ 3 สัญญาก่อตังทรัสต์ของกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนทัวไป ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยในเรื องดังต่อไปนี
(1) การก่อตังกองทรัสต์ ตามข้อ 4
(2) หน่วยทรัสต์ ตามข้อ 5
(3) เพิมทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 6
(4) การลดทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 7
(5) นิ ติสัมพันธ์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 8
(6) การจัดทําทะเบียนและการโอนหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 9
(7) การลงทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 10 ถึงข้อ 15
(8) การจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ตามข้อ 16
( ) การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์และการก่อภาระผูกพันใด ๆ ตามข้อ 17
(10) การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามข้อ 18
(11) การทําธุรกรรมทีเกียวโยงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามข้อ 19
(12) การทําธุรกรรมกับทรัสตี ตามข้อ 20


แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สร. 20/2560 เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตังทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
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ตามข้อ 25

(13)
(14)
(15)
(16)

การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ตามข้อ 21
การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 22
การขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 23 และข้อ 24
การจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือเกินอัตราหรื อมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ

(17)
(18)
(19)
(20)
(2 )

อํานาจหน้าทีของทรัสตี ตามข้อ 26
อํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามข้อ 27
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามข้อ 28
การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ ตามข้อ 29
การเลิกกองทรัสต์ ตามข้อ 30

ข้อ 4 รายการเกียวกับการก่อตังกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หาร ซึงมีขอ้ ความดังนี
(ก) “............(ชือกองทรัสต์)............ เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทีก่อตังขึนด้วยผลของสัญญาก่อตังทรัสต์นี และสมบูรณ์เมือผูก้ ่อตังทรัสต์
โอนเงินทีได้จากการจําหน่ ายหน่ วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพือประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์” และข้อความทีแสดงว่า “เมือกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ทรัสตีจะมอบหมายให้
ผูก้ ่อตังทรัสต์ เข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต่อไป”
(ข) “กองทรัสต์นีไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินทีอยูใ่ นชือและ
อํานาจการจัดการของทรัสตี”
(ค) “การจัดการกองทรัสต์ จะกระทําโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับ
มอบหมายจากทรัสตีซึงได้รับการแต่งตังตามสัญญานี ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบ
ทีปรากฏในรายการเกียวกับอํานาจหน้าทีของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยในการนี ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน และทรัสตีมีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบในการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทรัสต์และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ ับมอบหมาย
รายอืน (ถ้ามี) ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย”
ทังนี ในกรณีทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนนอกจาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ให้มีขอ้ ความทีแสดงถึงบุคคลทีจะจัดการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
ด้วย ซึงอาจเป็ นทรัสตีหรื อบุคคลอืนใดทีสามารถดําเนินการได้โดยชอบก็ได้
(2) ชือ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์
(3) ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูก้ ่อตังทรัสต์
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(4) ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของทรัสตี
(5) ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(6) คุณสมบัติหรื อลักษณะของผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ งมีขอ้ ความทีแสดงว่า
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามทีปรากฏชือในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เป็ นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์นี
(7) ทรัพย์สินทีจะให้เป็ นกองทรัสต์ ทังนี ทรัพย์สินเริ มต้นทีจะให้เป็ นกองทรัสต์ตอ้ ง
เป็ นเงินทีผูก้ ่อตังทรัสต์ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครังแรก
(8) วันทีจัดตังกองทรัสต์
ดังต่อไปนี

ข้อ 5 รายการเกียวกับหน่วยทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญอย่างน้อย

(1) ข้อกําหนดทีแสดงว่า สิ ท ธิ ในการได้รับ ประโยชน์จากกองทรั ส ต์ให้แบ่ง ออก
เป็ นหน่วย หน่วยละเท่า ๆ กัน เรี ยกว่าหน่วยทรัสต์ โดยหน่วยทรัสต์แต่ละชนิ ดให้สิทธิแก่ผถู ้ ือเท่า ๆ กัน
ในการเป็ นผูร้ ับประโยชน์จากกองทรัสต์
(2) ลักษณะการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี)
(3) ข้อกําหนดทีแสดงว่า หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีให้สิทธิแก่ผถู ้ ือในการไถ่ถอน
หรื อไม่ โดยในกรณี ทีมีห น่ วยทรัส ต์ทีให้สิท ธิ ด ังกล่า ว ให้ระบุสิ ท ธิ ตลอดจนเงือนไขและวิธี ก าร
ในการใช้สิทธิให้ชดั เจน
(4) จํานวนหน่วยทรัสต์ทีออกและทุนชําระแล้วของกองทรัสต์ โดยในกรณี ทีมีการแบ่ง
หน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิด ให้แสดงแยกเป็ นรายชนิ ดด้วย
ข้อ 6 รายการเกียวกับการเพิมทุนของกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) การกําหนดอํานาจหน้าทีให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูด้ าํ เนินการเพิมทุน
(2) เหตุในการเพิมทุน
(3) กระบวนการเพิมทุน ซึงต้องมีขอ้ กําหนดให้ตอ้ งได้รับมติจากทีประชุมผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ในการอนุมตั ิให้เพิมทุน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิมเติมดังนี
(ก) การเพิมทุนโดยเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์บางราย ต้องไม่มีผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่ วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละสิ บของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงคัดค้านการเพิมทุน
(ข) ในกรณีทีเป็ นการขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือการเพิมทุนแบบมอบอํานาจ
ทัวไป ให้กระทําได้เฉพาะกรณี ทีแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิมทุนจะเป็ นไปตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
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หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และการปฏิบตั ิการใด ๆ เกียวกับการเพิมทุนของ
บริ ษทั จดทะเบียน โดยอนุโลม และตามหลักเกณฑ์หรื อแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด (ถ้ามี)
(ค) ในกรณี ทีเป็ นการเพิมทุนเพือลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานเพิมเติม
ได้ผา่ นกระบวนการตามข้อ 11 และหากเป็ นการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อ
บุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ได้ผา่ นการดําเนิ นการตามข้อ 19 ด้วยแล้ว
(ง) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหน่วยทรัสต์
ทีออกใหม่
ข้อ 7 รายการเกียวกับการลดทุนของกองทรัสต์ ให้มีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) การกําหนดอํานาจหน้าทีให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูด้ าํ เนินการลดทุน
(2) เหตุในการลดทุน ซึงมีได้เฉพาะในกรณี ดงั นี
(ก) เป็ นการลดทุนตามแผนทีกําหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาก่อตังทรัสต์
(ข) กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่ วนเกินทีเหลืออยูภ่ ายหลังการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐาน การตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) และการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ทังนี ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งด้วยว่ากองทรัสต์ไม่มีกาํ ไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
(ค) กองทรัสต์มีการเพิมทุนเพือให้ได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
เพิมเติม แต่ปรากฏเหตุขดั ข้องในภายหลังทําให้ไม่สามารถได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานนัน
(ง) กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสดและไม่มีเหตุตอ้ งนําไปใช้
ในการคํานวณกําไรสุ ทธิ ทีปรับปรุ งแล้วของกองทรัสต์ตามข้อ 22
(จ) กรณี อืนใดทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้ลดทุนของกองทรัสต์ได้
(3) กระบวนการลดทุน ซึงต้องมีขอ้ กําหนดขันตําดังนี
(ก) ทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมตั ิให้ลดทุน ทังนี ในกรณี ทีสัญญาก่อตัง
ทรัสต์มีขอ้ กําหนดทีชัดเจนเกียวกับการลดทุนตาม ( ) (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) จะมีขอ้ กําหนดให้การลดทุน
สําหรับเหตุดงั กล่าวสามารถกระทําได้โดยไม่ตอ้ งได้รับมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ก็ได้
(ข) วิธีการลดทุน โดยต้องกําหนดให้กระทําด้วยวิธีการลดมูลค่าหน่ วยทรัสต์
ให้ตาลงหรื
ํ
อลดจํานวนหน่วยทรัสต์ให้นอ้ ยลง เว้นแต่ในกรณี ของกองทรัสต์ทีมีการแบ่งหน่วยทรัสต์
ออกเป็ นหลายชนิด และจะมีการลดทุนของหน่ วยทรัส ต์แต่ละชนิ ดไม่พ ร้อมกัน หรื อไม่เท่ากัน
ให้กระทําได้ดว้ ยวิธีการลดจํานวนหน่วยทรัสต์ให้นอ้ ยลงเท่านัน
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(ค) การเฉลียเงินให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยต้องกําหนดว่าจะเฉลียเงินให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยทรัสต์ทีมีชืออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ และมีขอ้ ความ
ทีแสดงอย่างชัดเจนว่า เงินทีเฉลียคืนนันต้องมิได้มาจากเงินกําไรของกองทรัสต์ ทังนี มูลค่าหน่วยทรัสต์
ทีใช้ในการลดทุน ให้คาํ นวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยทรัสต์
ข้อ 8 รายการเกียวกับนิติสัมพันธ์ของผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดง
สาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) การเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของตัวการตัวแทน
ระหว่างผูถ้ ือหน่วยทรัสต์กบั ทรัสตี และมิได้ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ
ลักษณะใดนอกเหนือจากทีกําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
(2) การเป็ นผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิได้ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีความรับผิดในกรณีทีทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการชําระหนี ให้แก่ทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อเจ้าหนี ของกองทรัสต์
โดยทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และเจ้าหนี ของกองทรัสต์จะบังคับชําระหนีได้จากทรัพย์สินของกองทรัสต์
เท่านัน
(3) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีสิทธิเรี ยกให้กองทรัสต์ชาํ ระประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินไปกว่า
เงินกําไรหลังหักค่าสํารองต่าง ๆ และสิ ทธิ เรี ยกให้คืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าจํานวนทุนของกองทรัสต์
ทีปรับปรุ งด้วยส่ วนเกินหรื อส่ วนตํากว่ามูลค่าหน่วยทรัสต์ ทังนี ในกรณีทีมีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
สิ ท ธิ ในการรับ ประโยชน์ตอบแทนหรื อรับ คืน เงิน ทุ นของผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์แ ต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของหน่วยทรัสต์ชนิดนัน ๆ ด้วย
(4) ไม่ว่าในกรณี ใ ด มิ ให้ตีความสัญญาก่ อตังทรัสต์ไปในทางทีก่ อให้เกิ ดผลขัด หรื อ
แย้งกับข้อกําหนดตาม (1) (2) และ (3)
ข้อ 9 รายการเกียวกับการจัดทําทะเบี ยนและการโอนหน่ วยทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ทรัสตีมีหน้าทีจัดให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกําหนดให้ทรัสตีเป็ นผูด้ าํ เนินการ
จัดทําทะเบี ยนหน่ วยทรัสต์เ อง หรื อมอบหมายให้บุค คลอื นตามขอบเขตทีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และ
การเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานก็ได้ ทังนี ในกรณี ทีทรัสตีเป็ นผูจ้ ดั ทําทะเบียน
หน่วยทรั สต์เอง ต้องมี ขอ้ กําหนดขันตําให้ท รัส ตี ปฏิ บ ัติให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้บริ การเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
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(2) ทะเบียนหน่ วยทรัสต์ให้สัน นิ ษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการชําระเงิ นหรื อ
ทรัพย์สินอื น รวมทังการให้สิท ธิ หรื อการจํากัดสิ ท ธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่ วยทรัส ต์ทีปรากฏรายชื อ
อยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ื อหน่ วยทรั สต์ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในสัญญาก่ อตังทรัส ต์หรื อ
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัส ตีได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้าทีแล้ว
(3) ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื อในทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยทรัสต์ ในกรณี ทีการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(4) ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์จะออกหลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ เพือให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อา้ งอิงต่อทรัสตี ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบุคคลอื นได้
ทังนี ในสัญญาก่อตังทรัสต์ให้แสดงตัวอย่างหลักฐานแสดงสิ ทธิดว้ ย หรื อเป็ นการจัดทําหลักฐานอืนตาม
ระบบศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ข้อ 10 รายการเกียวกับการลงทุนของกองทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องแสดงสาระสําคัญดังนี
(ก) นโยบายลงทุนและประเภททรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีกองทรัสต์
จะลงทุน รวมทังข้อจํากัดการลงทุน (ถ้ามี) ซึงมีสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน
(ข) การได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11
(ค) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12
(2) ในกรณี ทีกองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอืนด้วย นอกเหนื อจากการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องระบุนโยบายดังกล่าวและประเภททรัพย์สินทีจะลงทุนให้ชดั เจน
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13
(3) ในกรณีทีกองทรัสต์ถือหุ ้นทีเป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องมีขอ้ กําหนด
เกียวกับกลไกการกํากับดูแลทีจะเป็ นผลให้การลงทุนของบริ ษทั ทีออกหุน้ ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ตาม (1) และ (2) โดยเสมือนกับว่ากองทรัสต์มีการลงทุนเองโดยตรง
ข้อ 11 การได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดง
สาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการดังนี ก่อนการได้มาซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พืนฐานแต่ละครัง
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(ก) ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทํา due diligence) ข้อมูลและสัญญาต่าง ๆ
ทีเกียวข้องกับทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพืนฐานทีจะลงทุน เช่น ข้อมูลด้านการเงิ น กฎหมาย และ
เทคนิ คเฉพาะทาง เป็ นต้น โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานที
พิจารณาแล้วและมีความเห็นโดยสุ จริ ตว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
1. มีความเหมาะสมทีจะลงทุน โดยมี ศกั ยภาพในการสร้างผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตังกองทรัส ต์เพือผูล้ งทุนทัวไปนัน
2. มีเอกสารสิ ทธิหรื อเอกสารสัญญาทีครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตามกฎหมาย
และเพียงพอต่อการทีกองทรัสต์จะใช้ดาํ เนิ นการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
3. ในกรณี ทีทรัพย์สิ นกิ จการโครงสร้างพืนฐานทีกองทรัส ต์จะลงทุนอยู่ใน
ต่างประเทศ มีการตรวจสอบและสอบทานแล้วว่ากองทรัสต์สามารถได้มาและถือครองทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐานตามกฎหมายของประเทศนัน โดยมีความเห็นของทีปรึ กษาทางกฎหมายทีเชียวชาญ
ในกฎหมายของประเทศนันประกอบการตรวจสอบหรื อสอบทานนัน
(ข) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานอย่างน้อยตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 18
(2) การได้มาเพิมเติมซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องมีขอ้ กําหนดดังนีด้วย
(ก) ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีความเห็นว่าเข้า
ลักษณะดังนี
1. เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. เป็ นไปเพือประโยชน์ทีดีทสุี ดของกองทรัสต์
3. สมเหตุสมผลและใช้ราคาทีเป็ นธรรม
4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าทําธุรกรรมทีเรี ยกเก็บจากกองทรัสต์ (ถ้ามี) อยูใ่ น
อัตราทีเป็ นธรรมและเหมาะสม
5. ในกรณีทีเป็ นการลงทุนเพือให้ได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ทีเป็ นโครงการทีไม่แล้วเสร็จ มูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีเป็ นโครงการ
ทีไม่แล้วเสร็ จทังหมดของกองทรัสต์เมือรวมกันแล้วจะไม่เกินร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์
(ข) ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการพิจารณาจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมที
เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง และการดําเนิ นการเพิมเติมดังนี
1. กรณีทีเป็ นการได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีมีมูลค่าเกินกว่า
หนึงร้อยล้านบาท แต่นอ้ ยกว่าร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ขึนไป ต้องได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
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2. กรณีทีเป็ นการได้มาซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีมีมูลค่าตังแต่
ร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ต้องได้รับมติของทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียง
ทังนี สัญญาก่อตังทรัสต์จะกําหนดข้อยกเว้นของการดําเนิ นการตามวรรคหนึง
หากเป็ นการได้มาเพิมเติมซึ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตามข้อตกลงหรื อสัญญาทีมีกบั ภาครัฐ
ซึงได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวนก็ได้
(ค) ระบบในการอนุมตั ิตาม (ข) ต้องอยูภ่ ายใต้กรอบดังนีด้วย
1. ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมต้องไม่มีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจเข้าทําธุรกรรมนัน
2. การคํานวณมูลค่าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ให้คาํ นวณตามมูลค่า
การได้มาซึงทรัพย์สินทังหมดของแต่ละโครงการทีทําให้กองทรัสต์พร้อมจะหารายได้ ซึ งรวมถึงทรัพย์สิน
ทีเกียวเนืองกับโครงการนัน ๆ
3. กําหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าทีจัดให้มีเอกสารทีมีรายละเอียดอย่าง
เพียงพอประกอบการพิจารณาของทรัสตี คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
แล้วแต่กรณี ซึงแสดงความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกียวกับลักษณะธุ รกรรมทีเป็ นไปตาม (ก)
พร้อมทังเหตุผลและข้อมูลประกอบทีชัดเจน
ข้อ 12 การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดง
สาระสําคัญว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18
ก่อนการจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานดังกล่าว
(2) การจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานจะกระทําโดยเปิ ดเผย และ
มีสาระของรายการทีเป็ นไปตามข้อ 11(2) (ก) มีระบบในการอนุมตั ิทีเป็ นไปตามข้อ 11(2) (ข) และ (ค)
โดยอนุโลม
ข้อ 13 ในกรณี ทีกองทรัสต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐาน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ต้องมีขอ้ กําหนดทีมีสาระสําคัญดังต่อไปนี
(1) ประเภทของทรัพย์สินอืนทีกองทรัสต์จะลงทุน ซึงเป็ นไปตามข้อ 14 และข้อ 15
(2) ข้อกําหนดว่า ในกรณีทีลูกหนีตามตราสารทีกองทรัสต์ลงทุนผิดนัดชําระหนี หรื อ
มีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชําระหนี ได้ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในเรื องเดียวกัน
ทีกําหนดไว้สาํ หรับกองทุนรวมทีออกตามมาตรา 117 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม
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ข้อ 14 ในกรณี ทกองทรั
ี
สต์มีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐาน ต้องระบุนโยบายดังกล่าวและประเภททรัพย์สินทีจะลงทุนให้ชดั เจน โดยอยูใ่ นขอบเขต
ประเภททรัพย์สินดังต่อไปนี
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัวเงินคลัง
(3) พันธบัตรหรื อหุ ้นกูท้ ีรัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
เป็ นผูอ้ อก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นต้นเงินและดอกเบียเต็มจํานวนแบบไม่มีเงือนไข
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสิ นเชื อทีอยู่อาศัย
(5) บัตรเงินฝากทีไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง ซึงธนาคารหรื อ
บริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก
(6) ตัวแลกเงินหรื อตัวสัญญาใช้เงินทีไม่มีลกั ษณะของสัญญาซื อขายล่วงหน้าแฝง
ซึงธนาคาร บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล หรื อผูค้ าประกั
ํ
น
ในลักษณะทีเป็ นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทังจํานวน หรื อคําประกันต้นเงินและดอกเบียเต็มจํานวน
อย่างไม่มีเงือนไข
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี หรื อกองทุนรวมอืนทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนีหรื อเงินฝาก
(8) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (foreign collective investment scheme)
ทีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี หรื อเงินฝาก ซึงเป็ นไปตามเงือนไขดังนี
(ก) เป็ นโครงการจัดการลงทุนทีจัดตังขึนสําหรับผูล้ งทุนทัวไป และมีนโยบาย
การลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินทีกองทรัสต์สามารถลงทุนหรื อมีไว้ได้
(ข) เข้าลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
1. โครงการจัดการลงทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)
2. หน่วยดังกล่าวมีการซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE)
(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน หรื อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐานอืนซึงจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
(10) หน่วยของกองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศ (foreign infrastructure fund)
ซึงเป็ นไปตามเงือนไขดังนี
(ก) เป็ นกองทุนโครงสร้างพืนฐานทีมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สิน
ทีเป็ นโครงสร้างพืนฐาน หรื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ทีประกอบกิจการโครงสร้างพืนฐาน
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(ข) เข้าลักษณะใดลักษณะหนึงดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงาน
ทีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization
of Securities Commissions (IOSCO)
2. หน่วยดังกล่าวมีการซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีเป็ นสมาชิกของ
World Federation of Exchanges (WFE) หรื อมีการรับซือคืนโดยผูอ้ อกตราสาร
(11) หุน้ ทีออกโดยบริ ษทั ทีเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี โดยหุน้ ดังกล่าวไม่เข้าลักษณะ
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
(ก) มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีมิใช่หุน้ หรื อตราสารแห่งหนี
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ดังกล่าว
(ข) มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ทีมิใช่หุ้นหรื อตราสารหนีรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเจ็ดสิ บห้าของรายได้รวมในแต่ละปี บัญชี
(12) สัญญาซือขายล่วงหน้า เฉพาะกรณีทีทําสัญญาโดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้องกัน
ความเสี ยงของกองทรัสต์
ข้อ 15 สัญญาก่อตังทรัสต์อาจกําหนดให้กองทรัสต์ลงทุนในหุน้ ของนิ ติบุคคลซึงเป็ น
ผูเ้ ช่า ผูร้ ับสิ ทธิ หรื อผูร้ ับดําเนินการในการนําทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของกองทรัสต์ไปจัดหา
ผลประโยชน์ได้ เมือเป็ นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี
( ) สัญญาเช่า ให้สิทธิ หรื อให้ดาํ เนิ นการกําหนดค่าตอบแทนโดยอ้างอิงกับผล
ประกอบการ ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานของกองทรัสต์
( ) เป็ นการลงทุนในหุน้ ทีให้สิทธิพิเศษเพือประโยชน์ในการอนุมตั ิการดําเนินงาน
บางประการของนิติบุคคล (golden share) ตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลนัน ไม่เกินหนึงหุน้
ข้อ 16 รายการเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ ว ยทรั ส ต์ข องทรั ส ต์เพือการลงทุน ใน
โครงสร้างพืนฐาน
(2) ข้อกําหนดให้การเข้าทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน จะกระทําได้ต่อเมือมีสาระของรายการทีเป็ นไปตามข้อ 11(2) (ก)
และระบบในการอนุมตั ิทีเป็ นไปตามข้อ 11(2) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม
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ทังนี สัญญาก่อตังทรัสต์จะกําหนดข้อยกเว้นของการดําเนิ นการตามวรรคหนึง (2)
หากเป็ นการเข้าทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาทีได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสื อชีชวนก็ได้
ข้อ  รายการเกียวกับการกูย้ ืมเงินของกองทรัสต์และการก่อภาระผูกพันใด ๆ
ต้องมีขอ้ กําหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ข้อกําหนดที แสดงว่า กองทรัส ต์สามารถกู้ยืม เงิ นได้หรื อไม่ ด้วยวิธี ก ารใด
เช่นการขอสิ นเชือจากสถาบันการเงิน หรื อการออกตราสารหรื อเข้าทําสัญญาทีมีลกั ษณะเป็ นการกูย้ ืม
เป็ นต้น ทังนี ในกรณี ทีกองทรั สต์จะมีก ารกู ้ยืม เงินต้องมีข้อกําหนดหน้าทีของผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์
ในเรื องดังต่อไปนี เพิมเติม ด้วย
(ก) การเปิ ดเผยจํา นวนเงิน กู้ยืม และเงิ นกัน สํารองเพือชําระหนี ตามสัญญา
กู ้ยืมเงิ นหรื อตามที มีภาระผูก พันจากการกู้ยืม เงินในแต่ละปี จนกว่าจะชําระหนี เสร็ จสิ น (ถ้ามี )
ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ของกองทรัสต์
(ข) การกําหนดวงเงินกันสํารองตาม (ก) ทีเหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนเงินกูย้ มื
หรื อภาระผูกพันจากการกูย้ ืมเงินและระยะเวลาการชําระหนี ผลกระทบต่อการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
แก่ ผูถ้ ื อหน่ วยทรัส ต์ และสถานะเงินสดที เกิด จากการขาดทุนที ยังไม่เ กิ ดขึน (unrealized loss)
จากการประเมิ นมูลค่าหรื อการสอบทานการประเมิน มูลค่า ทรัพย์สิน ของกองทรั สต์
(ค) การกําหนดให้กองทรัสต์อาจนําวงเงินกันสํารองของรอบระยะเวลาบัญชีใด
ทีมีสภาพคล่องไม่เพียงพอทีจะกันเงินสํารอง ไปรวมเพือการกันสํารองในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ๆ ไป
(2) ในกรณี ทีกําหนดให้กองทรัสต์สามารถกูย้ ืมเงินได้ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงว่า
การกูย้ ืมเงินของกองทรัส ต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด ต้องไม่มีลกั ษณะดังนี
(ก) มีขอ้ ตกลงและเงือนไขทํานองเดียวกับข้อกําหนดของหุน้ กูท้ ีให้ไถ่ถอนหุน้ กู ้
เมือมีการเลิกบริ ษทั (perpetual bond)
(ข) มีลกั ษณะของอนุพนั ธ์แฝง เว้นแต่เป็ นกรณีทีเข้าลักษณะทีครบถ้วนดังนี
. ให้สิทธิลูกหนีในการชําระหนีคืนก่อนกําหนด (callable) หรื อให้สิทธิ
กองทรัสต์ในการเรี ยกให้ลูกหนีชําระหนีคืนก่อนกําหนด (puttable)
. กําหนดดอกเบียหรื อผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรื อเป็ นอัตราทีผันแปรตาม
อัตราดอกเบียของสถาบันการเงินหรื ออัตราดอกเบียอืน
. ไม่มีการกําหนดเงือนไขการจ่ายดอกเบียหรื อผลตอบแทนทีอ้างอิงกับ
ปัจจัยอ้างอิงอืนเพิมเติม
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(ค) มีลกั ษณะเป็ นการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(3) ในกรณีทีกําหนดให้กองทรัสต์สามารถกูย้ มื เงินได้ ต้องระบุสัดส่ วนการกูย้ มื เงิน
ซึงต้องเป็ นไปตามอัตราทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขาย
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(4) ข้อกําหนดเกียวกับการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ซึงเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(5) ในกรณีทีกองทรัสต์มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานโดยทางอ้อม
ผ่านการถือหุ ้นทีออกโดยบริ ษทั ต้องมีขอ้ กําหนดเกียวกับกลไกในการกํากับดูแลทีจะเป็ นผลให้การกูย้ ืมเงิน
หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ ของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
เว้นแต่หลักเกณฑ์เกียวกับอัตราส่ วนการกู้ยืมเงินตาม (3) จะพิจารณาเฉพาะในชันของกองทรัสต์ก็ได้
ข้อ  รายการเกี ยวกับการประเมิ นมูลค่าทรัพย์สิ น ต้องมีขอ้ กําหนดเกี ยวกับ
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทีกองทรัสต์ลงทุน ซึงมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็ นบุคคลทีมีความเชียวชาญในการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานประเภทนัน ๆ
(ข) การประเมินมูลค่าจะกระทําโดยผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกัน
ไม่เกินสองครัง
(ค) ในกรณี ดงั นี จะจัดให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบทีมีการตรวจสอบ
เอกสารสิ ทธิ และเป็ นไปเพือวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
1. เมือกองทรั สต์จะได้ม าหรื อจําหน่ ายไปซึ งทรัพย์สินกิ จการ
โครงสร้างพืนฐานทีมีมูลค่าตังแต่ห้าสิ บล้านบาทขึนไป โดยจะประเมินล่วงหน้าเป็ นเวลาไม่เกินหนึ งปี
ทังนี หากการได้มาหรื อจําหน่ ายไปดังกล่าวเข้าลักษณะเป็ นการทําธุ รกรรมระหว่า งกองทรั ส ต์
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะจัดให้มีการประเมินมูลค่า
โดยผูป้ ระเมิ นมูลค่าทรั พย์สินอย่างน้อยสองราย
2. เมือครบกําหนดสามปี นับแต่วนั ทีมีการประเมินมูลค่าเต็มรู ปแบบครังล่าสุ ด
3. เมือปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ด้อยค่าของทรัพย์สินกิ จการโครงสร้ างพืนฐานที กองทรั สต์ลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
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4. เมื อทรัสตี หรื อผูส้ อบบัญชี ข องกองทรัส ต์ร้องขอ
(2) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีเป็ นหุ น้ หากหุ ้นดังกล่าวมิใช่
หลักทรั พย์จดทะเบี ยน ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิ นกิจการโครงสร้ างพืนฐานทีบริ ษทั ทีออกหุ ้นดังกล่าว
ลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) โดยอนุโลม ทังนี ให้คาํ นึ งถึ งภาระภาษีของบริ ษทั ดังกล่าว และปั จจัยอืน
ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพืนฐานของบริ ษทั ทีกองทรัสต์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นด้วย
( ) การประเมิ นมู ลค่ าทรัพ ย์สินอืนนอกจาก ( ) และ ( ) ให้ประเมิ นมูลค่ า
ตามหลักเกณฑ์ดังนี
(ก) หลักเกณฑ์ของสมาคมเกียวกับการกําหนดราคาทรัพย์สิน
(ข) ในกรณี หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกําหนดราคาของทรัพย์สินใด
ให้ใช้ราคาทีเป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นทียอมรับหรื อมาตรฐานสากล
ข้อ 19 รายการเกียวกับการทําธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมี
สาระสําคัญอย่างน้อยทีแสดงว่าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อกับบุคคลทีเกียวโยง
กันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ จะกระทําได้ต่อเมือเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) ในด้านสาระของรายการ เป็ นธุรกรรมทีเข้าลักษณะตามข้อ 11(2) (ก)
(2) ในด้านระบบในการอนุมตั ิ ต้องผ่านการดําเนิ นการดังนี
(ก) ได้รับความเห็นชอบจากทรัสตีวา่ เป็ นธุรกรรมทีเข้าลักษณะดังนี
1. เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
2. เป็ นธุรกรรมทีเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนพึงกระทํา
กับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน (arm’s length transction)
(ข) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าเกินกว่าหนึงล้านบาท หรื อตังแต่ร้อยละ 0.03
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทรัสต์ขึนไป แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า หากไม่ถึงมูลค่าทีกําหนดไว้
ตาม (ค) ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ (board of directors) ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
(ค) ในกรณีทีเป็ นธุรกรรมทีมีมูลค่าตังแต่ยสิี บล้านบาทขึนไป หรื อเกินร้อยละสาม
ของมู ลค่ าทรั พย์สิ นสุ ท ธิ ของกองทรั สต์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ต้องได้รับ มติข องทีประชุม ผูถ้ ื อ
หน่ วยทรัส ต์ด ้วยคะแนนเสี ย งไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหน่ วยทรัส ต์
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ทังนี สัญญาก่อตังทรัสต์อาจกําหนดข้อยกเว้นของการดําเนิ นการตามวรรคหนึงได้
หากเป็ นธุรกรรมตามข้อตกลงหรื อสัญญาซึงได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสื อชีชวน
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(3) ระบบในการอนุมตั ิตาม (2) ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี ด้วย
(ก) ผูท้ ีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในการเข้าทําธุรกรรมต้องไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
เข้าทําธุ รกรรมนัน
(ข) ในกรณีทีธุรกรรมดังกล่าวเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐาน ให้คาํ นวณมูลค่าธุ รกรรมตามมูลค่าการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทังหมด
ของแต่ละโครงการทีทําให้โครงการนัน ๆ พร้อมจะหารายได้ ซึ งรวมถึงทรัพย์สินทีเกียวเนืองกับ
โครงการนัน ๆ ด้วย
(ค) กําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าทีในการจัดให้มีเอกสารทีมีรายละเอียดอย่าง
เพียงพอประกอบการพิจารณาของทรัสตี คณะกรรมการของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตาม หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
แล้วแต่กรณี ซึงแสดงความเห็นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เกียวกับลักษณะธุ รกรรมทีเป็ นไปตาม (1) พร้อมทัง
เหตุผลและข้อมูลประกอบทีชัดเจน ทังนี ในกรณี ทีต้องผ่านการพิจารณาของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมี
ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินทีเป็ นอิสระเพือประกอบการขอมติทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดว้ ย
(4) ในกรณี ทีกองทรัสต์ถือหุ ้นทีเป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน ต้องมีขอ้ กําหนด
ทีจะมีผลให้บริ ษทั ทีออกหุน้ ดังกล่าวเข้าทําธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ ต่อเมือผ่านการดําเนินการของกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ใน (1) (2) และ (3) แล้ว
ข้อ 20 รายการเกียวกับการทําธุรกรรมกับทรัสตี ต้องมีสาระสําคัญทีไม่ขดั หรื อแย้งกับ
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และตามประกาศทีออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งบทบัญญัติดงั กล่าว
ข้อ 21 รายการเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ต้องกําหนดให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ซึ งรวมถึงการจัดส่ งรายงานประจําปี ของกองทรัสต์
ให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมสามัญประจําปี
ข้อ 22 รายการเกียวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเก้าสิ บของกําไรสุทธิ ทีปรับปรุ งแล้วของรอบปี บัญชี โดยจะจ่ายภายในเก้าสิ บวันนับแต่
วันสิ นรอบปี บัญชีหรื อรอบระยะเวลาบัญชีทีมีการจ่ายประโยชน์ตอบแทนนัน แล้วแต่กรณี
(2) กําไรสุทธิทีปรับปรุ งแล้วตาม (1) เป็ นการปรับปรุ งด้วยรายการดังนี
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(ก) การหักกําไรทียังไม่เกิดขึน (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืนฐานของกองทรัสต์ รวมทังการปรับปรุ งด้วยรายการอืนตามแนวทางทีสํานักงาน ก.ล.ต.
กําหนด เพือให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
(ข) การหักด้วยรายการเงินสํารอง โดยต้องมีขอ้ จํากัดให้กองทรัสต์กนั เงินสํารอง
ได้เฉพาะเพือการดังนี
1. การซ่อมแซม บํารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน
ของกองทรัสต์ตามแผนทีกําหนดไว้อย่างชัดเจนในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน หรื อที
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทราบล่วงหน้า
2. การจ่ ายชําระหนี เงินกูย้ ืมหรื อภาระผูก พันจากการกู้ยืม เงิน ของกองทรั ส ต์
ตามวงเงินทีได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสื อชีชวน หรื อแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
แล้วแต่กรณี
3. การจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิ ดทีให้สิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลําดับแรก (ถ้ามี)
ทังนี ในกรณี ทีกองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายทีทยอยตัดจ่าย
หรื อผลขาดทุนทียังไม่เกิดขึน (unrealized loss) เป็ นต้น กองทรัสต์จะกันสํารองตามวรรคหนึงในจํานวน
ไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจํานวนเงินทีมีภาระตามวรรคหนึง 1. และ 2. ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วย
ค่าใช้จ่ายทีไม่ใช่เงินสด
(3) ในกรณีทีกองทรัสต์ยงั มียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์
ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์
ข้อ 23 รายการเกียวกับการขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) วิธีการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์และการขอมติ ซึ งต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการส่ง
หนังสื อขอมติไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(2) เหตุในการขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องระบุเหตุอย่างน้อยตามที
กําหนดไว้ในประกาศนี และต้องมีขอ้ กําหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์จดั ให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
อย่างน้อยดังนี
(ก) การประชุมสามัญประจําปี ซึงต้องจัดให้มีขึนภายในสี เดือนนับแต่วนั สิ นรอบ
ปี บัญชีของกองทรัสต์
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(ข) การประชุมวิสามัญในกรณี ดงั นี
1. เมื อผูจ้ ัดการกองทรั ส ต์เห็น สมควรให้เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยทรั ส ต์
เพือประโยชน์ในการจัดการกองทรัสต์
2. เมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของ
จํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด เข้าชือกันทําหนังสื อขอให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เรี ยกประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสื อนัน

การประชุมวิสามัญตามวรรคหนึง 2. ต้องมีขอ้ กําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ภายในสี สิ บห้าวันนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(3) การเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ขนตํ
ั าดังนี
(ก) จัดทําหนังสื อนัดประชุมทีมีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเกียวกับวิธีการประชุมและการออกเสี ยงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทังความเห็นของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในเรื องดังกล่าว ทังนี ในกรณี ทีมีการขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ให้รวมถึงความเห็น
เกียวกับผลกระทบทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อาจได้รับจากการลงมติในเรื องนัน ๆ ด้วย
(ข) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ตามระยะเวลาดังนี
1. สิ บสี วัน ในกรณี ทีเป็ นการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
เพือผูล้ งทุนทัวไป ซึงมีวาระทีต้องได้มติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนหน่วยทรัสต์
ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
2. เจ็ดวัน ในกรณี อืนนอกจาก 1.
(ค) ประกาศการนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถินอย่างน้อย
หนึงฉบับไม่นอ้ ยกว่าสามวันก่อนวันประชุม
(4) องค์ประชุม ต้องมีขอ้ กําหนดดังนี
(ก) กําหนดให้ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
กึงหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงหมด
ั
และต้องมีหน่วยทรัสต์นบั รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม
ของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
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(ข) ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึง
หนึงชัวโมงจํานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงมาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ใน (ก) หาก
ว่าการประชุมผูถ้ ือหน่ วยทรัสต์นนได้
ั เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ร้องขอตาม (2) (ข) 2. ให้การประชุม
เป็ นอันระงับไป หากการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์นนมิ
ั ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ร้องขอ
ตาม (2) (ข) 2. ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ก่อนวันประชุม โดยในการประชุมครังหลังนีไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
(4/1) การดําเนินการประชุม ซึ งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) การดําเนินการประชุม ให้เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีกําหนดไว้ใน
หนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ทีประชุมจะมีมติให้เปลียนลําดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจํานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงมาประชุม
(ข) เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตาม (ก) แล้ว ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ซึงมี
หน่วยทรัสต์นบั รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสามของจํานวนหน่วยทรัสต์ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จะขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
(ค) ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามลําดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก)
หรื อพิจารณาเรื องทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจําเป็ นต้องเลือน
การพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาทีจะประชุมครังต่อไป และให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
ส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย
(5) วิธีการนับคะแนนเสี ยง ต้องกําหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยทรัสต์มีคะแนนเสี ยง หนึงเสี ยง
ต่อหนึงหน่วยทรัสต์ทีตนถือ โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนต้องไม่เป็ นผูท้ ีมีส่วน
ได้เสียเป็ นพิเศษในเรื องทีพิจารณา
(6) มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ต้องกําหนดอย่างน้อยดังนี
(ก) ในกรณีทวไป
ั ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ข) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีมีมูลค่า
ตังแต่ร้อยละสามสิ บของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์
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สัญญาก่อตังทรัสต์

2. การเพิมทุนหรื อการลดทุนของกองทรัสต์ทีมิได้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้าใน

3. การทําธุรกรรมกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์หรื อบุคคลทีเกียวโยงกันกับ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึงมีขนาดรายการเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในข้อ 19(2)(ค)
4. การเปลียนแปลงผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้ผถู้ ือหน่ วยทรัสต์
ให้แตกต่างไปจากทีได้ระบุไว้เป็ นการล่วงหน้า
5. การเปลียนแปลงทรัสตี
6. การเลิกกองทรัสต์
7. การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ในเรื องทีกระทบสิ ทธิอืน ๆ ตามสัญญาของผู ้
ถือหน่วยทรัสต์อย่างมีนยั สําคัญ
(7) ข้อความทีแสดงว่า มติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีจะเป็ นผลให้กองทรัสต์หรื อ
การจัดการกองทรัสต์มีลกั ษณะทีขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศทีเกียวกับหน้าทีของ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อหลักเกณฑ์อืนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ให้ถือว่ามตินนไม่
ั มีผลบังคับ
(8) กรณีทีมีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการขอมติและการประชุม
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไว้เป็ นการเฉพาะ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื องนัน
ข้อ 24 ในกรณี ทกองทรั
ี
สต์มีการแบ่งหน่วยทรัสต์ออกเป็ นหลายชนิ ด รายการเกียวกับ
การขอมติและการออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตอ้ งมีขอ้ กําหนดเพิมเติมทีให้ผลดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ทีเป็ นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์ชนิ ดที
ได้รับผลกระทบเกินกึงหนึงของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดทีมาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสียง
(2) ในกรณี ทีเป็ นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ไม่วา่
กรณีใด ให้ได้รับมติผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่ วยทรัสต์ชนิ ดทีได้รับผลกระทบเกินกึงหนึงของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละชนิดทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
(3) ในกรณี ทีเป็ นการขอมติทีมีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดใดชนิดหนึง ให้ได้รับ
มติผถู้ ือหน่ วยทรัสต์ชนิ ดทีได้รับผลกระทบเกินกึงหนึงของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ชนิดนัน
ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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ข้อ 25 รายการเกียวกับการจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือเกินอัตราหรื อมี
ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) จํากัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์
เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และกําหนดให้
ประโยชน์ตอบแทนในส่วนทีไม่อาจจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์รายอืน
ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์
(2) จํากัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั นี
(ก) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์
เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน ทังนี เฉพาะในส่วนทีเกินกว่าอัตราดังกล่าว
(ข) ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ
ข้อ 26 รายการเกียวกับอํานาจหน้าทีของทรัสตี ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ข้อกําหนดเกียวกับสิ ทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของทรัสตีทีแสดงสาระสําคัญดังนี
(ก) กําหนดให้ทรัสตีปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความระมัดระวังและซือสัตย์สุจริ ต
เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง
ตลอดจนข้อผูกพันทีได้ให้ไว้เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่ผลู ้ งทุน (ถ้ามี) และต้องไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิด
ของทรัสตีในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว
(ข) กําหนดให้ทรัสตีมีหน้าทีติดตามดูแลให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อผูร้ ับมอบหมายงาน
รายอืนตาม (ฉ) (ถ้ามี) ปฏิบตั ิหน้าทีให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตังทรัสต์และสัญญาอืนทีเกียวข้อง
(ค) กําหนดให้ทรัสตีมีหน้าทีเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และให้ความเห็น
เกียวกับเรื องทีขอให้ทีประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลงมติ
(ง) กําหนดให้ทรัสตีมีหน้าทีบังคับชําระหนีหรื อดูแลให้มีการบังคับชําระหนี
เพือให้เป็ นไปตามสัญญาระหว่างกองทรัสต์กบั บุคคลอืน
(จ) กําหนดให้ทรัสตีเข้าจัดการกองทรัสต์ในกรณีทีไม่มีผจู ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อมีเหตุ
ทีทําให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ทังนี ภายใต้หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตี
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(ฉ) ในกรณีทีทรัสตีประสงค์จะจัดการกองทรัสต์ในส่วนทีเกียวกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินอืนทีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานด้วยตนเอง หรื อมอบหมายให้บุคคลอืนนอกเหนื อ
จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูร้ ับดําเนินการ ให้ระบุเรื องดังกล่าวไว้ให้ชดั เจน โดยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับ
การเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(ช) กําหนดให้ทรัสตีมีสิทธิ หน้าที และความรับผิดชอบอืนทีสอดคล้องกับสาระและ
รายการทีกําหนดไว้ในประกาศนี และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกียวกับการเป็ นผูก้ ่อตังทรัสต์ และการเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(2) ข้อกําหนดเกียวกับการแต่งตัง เงือนไขและวิธีการเปลียนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซึงรวมถึงข้อกําหนดดังต่อไปนี
(ก) การเปลียนแปลงทรัสตี เมือมีเหตุดงั นี
1. เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
2. เมือทรัสตีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(ข) กําหนดเวลาการเปลียนแปลงทรัสตีในกรณีทีปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซึงต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีรู ้หรื อควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว
ข้อ รายการเกียวกับอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดง
สาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
( ) การแต่งตังและค่าตอบแทนผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) ขอบเขตอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื อง
ดังต่อไปนี
(ก) การดู แลจัด การกองทรั ส ต์ใ นส่ วนทีเป็ นการดําเนิ น งานทางธุ รกิจ ซึ งรวมถึ ง
การลงทุน การกูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสัญญา และการดําเนิน
กิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ ทังนี ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขตามทีระบุไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์
(ข) หน้าทีการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อมูลอืนตามทีกําหนด
ในสัญญาก่อตังทรัสต์
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(ค) ในกรณี ทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บุคคลอืนรับดําเนินการในงานที
อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน ต้องระบุเรื องดังกล่าวพร้อมทังระบุหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการ
คัดเลือกผูร้ ับดําเนิ นการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตลอดจนการกํากับและตรวจสอบการดําเนินการของ
ผูร้ ับดําเนิ นการไว้ดว้ ย ทังนี ข้อกําหนดเกียวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระทีขัดหรื อแย้งกับ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไขและ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(3) กําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าทีตามทีรับมอบหมายจากทรัสตีดว้ ย
ความระมัดระวังและซือสัตย์สุจริ ต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีได้ให้ไว้เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่
ผูล้ งทุน (ถ้ามี) ทังนี ต้องไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว
ซึงรวมถึงความรับผิดเกียวกับค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายตาม (8) ด้วย
(4) การเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึงต้องกําหนดรายการและสาระอย่างน้อยดังนี
(ก) เหตุในการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องกําหนดไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี
1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออก
2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทําหน้าที เมือปรากฏว่าผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มิได้จดั การกองทรัสต์ตามหน้าทีทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์หรื อประกาศทีกําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
3. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการ
ให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
4. สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อสังพักการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน ทังนี ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
5. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สินสภาพนิติบุคคล
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(ข) วิธีการแต่งตังผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ ต้องกําหนดให้ทรัสตีขอมติ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เพือแต่งตังผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีปรากฏเหตุตาม (ก)
และแต่งตังบุคคลทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติเห็นชอบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับมติ ทังนี ในกรณี ที
ไม่สามารถดําเนินการแต่งตังผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ตามวิธีการดังกล่าว ให้ทรัสตีดาํ เนินการแต่งตัง
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ได้เองโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวมตาม
ระยะเวลาทีจําเป็ นและสมควร
(ค) หน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม ต้องกําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิม
มีหน้าทีดําเนินการตามทีจําเป็ นเพือให้ทรัสตี หรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ แล้วแต่กรณี สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีต่อไปได้ ซึงการดําเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชือในหนังสื อเพือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของสิ งทีส่งมอบให้ทรัสตีหรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่ดว้ ย
(5) ไม่ว่ากรณี ใด ๆ หากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ระบุวา่ ทรัสตี
จะจัดการกองทรัสต์ตามความจําเป็ นเพือป้องกัน ยับยัง หรื อจํากัดมิให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทงปวง
ั
โดยทรัสตีอาจมอบหมายให้บุคคลอืนจัดการ
กองทรัสต์แทนในระหว่างนี ได้
(6) ในกรณีทีสัญญาก่อตังทรัสต์กาํ หนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์สามารถเบิกจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์ได้ ต้องมีขอ้ กําหนดให้การเบิกจ่ายดังกล่าวกระทําได้เฉพาะกรณี ทีเป็ นการเบิกจ่ายจากบัญชี
เพือการดําเนิ นงานประจําวัน (petty cash) ภายใต้วงเงินทีได้รับการอนุมตั ิจากทรัสตี และกําหนดให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์จดั ทําและจัดส่งรายงานการเบิกจ่ายให้แก่ทรัสตีเพือให้ทรัสตีสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าว
ได้ภายในระยะเวลาทีสมควร
(6/1) ในกรณี ทีกองทรัสต์จะมีการออกหุ้นกู้ ต้องกําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที
ดําเนินการใด ๆ เพือให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงือนไขภายหลังการอนุญาตตามประกาศ
เกียวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ดว้ ย
(7) ข้อกําหนดอืนเพือรองรับอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้สอดคล้องกับสาระ
และรายการตามทีกําหนดในประกาศนี และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(8) ข้อกําหนดเกียวกับความรับผิดในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ อันเนื องมาจาก
การดูแลจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
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(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายทีเกิดแก่ตนเอง
อันเนืองมาจากการทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทําผิดหน้าทีของตนตามนัยมาตรา / แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชําระ
ค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายอืนใดทีเกิดแก่
กองทรัสต์อนั เนืองมาจากการทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทําผิดหน้าทีของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชําระค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
ข้อ 28 รายการเกียวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ต้องระบุขอ้ กําหนดเกียวกับการเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอืนใด หรื อค่าใช้จ่าย จากกองทรัสต์หรื อจากผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ อย่างชัดเจน
ทังนี ค่าใช้จ่ายทีจะเรี ยกเก็บจากทรัพย์สินของกองทรัสต์ได้ ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นและสมควร
ซึงเกียวข้องกับการบริ หารจัดการกองทรัสต์โดยตรง
ข้อ 29 รายการเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อย
ดังต่อไปนี

(1) การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตัง
กองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ในเรื องทีกระทบสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
ต้องได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามข้อ 23(6) เว้นแต่เป็ นการแก้ไขเพิมเติมตามคําสังของสํานักงาน
ก.ล.ต. ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ข้อ 30 รายการเกียวกับการเลิกกองทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยทีแสดงว่า
เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
(1) เมือจํานวนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิ บห้าราย
(2) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ไม่สามารถดําเนิ นการเพือให้กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานเป็ นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึงต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท
ทังนี ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานดังกล่าว
(3) เมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์
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หมวด 2
กองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่
____________________
ข้อ 31 สัญญาก่อตังทรัสต์ของกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่ ให้ประกอบด้วยรายการ
ตามทีกําหนดในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยรายการ
ในสัญญาก่อตังทรัสต์ และรายการเพิมเติมอย่างน้อยในเรื องดังต่อไปนี
(1) การก่อตังกองทรัสต์ ตามข้อ 32
(2) หน่วยทรัสต์และการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 33
(3) การลงทุนของกองทรัสต์ ตามข้อ 34
(3/1) การกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ ตามข้อ 34/1
(4) การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ ตามข้อ 35
(5) การจํากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีถือเกินอัตราหรื อมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ตามข้อ 36
(5/1) อํานาจหน้าทีของทรัสตี ตามข้อ 36/1
( ) อํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตามข้อ 37
(7) การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ ตามข้อ 38
(8) การเลิกกองทรัสต์ ตามข้อ 39
ข้อ 32 รายการเกียวกับการก่อตังกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ลักษณะของกองทรัสต์และกลไกการบริ หารซึ งมีลกั ษณะดังนี
(ก) “............(ชือกองทรัสต์)............ เป็ นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพือ
ธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทีก่อตังขึนด้วยผลของสัญญาก่อตังทรัสต์นี และสมบูรณ์เมือผูก้ ่อตังทรัสต์
โอนเงินทีได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สินเพือประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์” และข้อความทีแสดงว่า “เมือกองทรัสต์มีผลสมบูรณ์แล้ว ทรัสตีจะมอบหมายให้ผกู ้ ่อตังทรัสต์
เข้าเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ต่อไป”
(ข) “กองทรัสต์นีไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคล โดยเป็ นกองทรัพย์สินทีอยูใ่ นชือและ
อํานาจการจัดการของทรัสตี”



แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สร. 20/2560 เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตังทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 2) ลงวันที 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

แก้ไขเพิมเติมโดยประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที สร. 23/2563 เรื อง ข้อกําหนดเกียวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตังทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน (ฉบับที 5) ลงวันที 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมือวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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(ค) “การจัดการกองทรัสต์ จะกระทําโดยทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทีได้รับ
มอบหมายจากทรัสตีซึงได้รับการแต่งตังตามสัญญาก่อตังทรัสต์ ตามขอบเขตอํานาจหน้าทีและความ
รับผิดชอบทีปรากฏในรายการเกียวกับอํานาจหน้าทีของทรัสตีและผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยในการนี
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ มีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึงรวมถึงการลงทุน
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน และทรัสตีมีอาํ นาจหน้าทีและความรับผิดชอบในเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์และการกํากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ ับมอบหมายรายอืน (ถ้ามี)
ให้เป็ นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย”
ทังนี ในกรณีทีกองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอืนนอกจากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพืนฐาน ให้มีขอ้ ความทีแสดงถึงบุคคลทีจะจัดการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวด้วย
ซึงอาจเป็ นทรัสตีหรื อบุคคลอืนใดทีสามารถดําเนินการได้โดยชอบก็ได้
( ) ชือ อายุ ประเภทและวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ ซึงต้องมีขอ้ ความว่า “กองทรัสต์มี
วัตถุประสงค์หลักในการนําเงินของผูล้ งทุนรายใหญ่ไปลงทุนหรื อแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพืนฐานตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์ ทังนี เพือประโยชน์ของผูล้ งทุนรายใหญ่ดงั กล่าว”
(3) ชือ ทีอยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูก้ ่อตังทรัสต์ ทรัสตี และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
( ) คุณสมบัติหรื อลักษณะของผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์ ซึ งมีขอ้ ความทีแสดงว่า
ผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามทีปรากฏชือในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์เป็ นผูร้ ับประโยชน์ของกองทรัสต์นี
โดยผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั กล่าวต้องเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาก่อตังทรัสต์เท่านัน
เว้นแต่เป็ นการได้รับหน่วยทรัสต์มาทางมรดก
( ) ทรัพย์สินทีจะให้เป็ นกองทรัสต์ ทังนี ทรัพย์สินเริ มต้นทีจะให้เป็ นกองทรัสต์ตอ้ งเป็ น
เงินทีผูก้ ่อตังทรัสต์ได้จากการจําหน่ายหน่วยทรัสต์ในการเสนอขายหน่ วยทรัสต์ครังแรก
(6) วันทีจัดตังกองทรัสต์
ข้อ 33 รายการเกียวกับหน่วยทรัสต์และการจัดทําทะเบียนหน่วยทรัสต์ ต้องมีขอ้ ความที
แสดงสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ข้อความทีแสดงลักษณะของหน่วยทรัสต์ดงั นี
(ก) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีมิได้ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ทีไม่เข้าลักษณะ
ของผูล้ งทุนรายใหญ่
(ข) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นีมีขอ้ จํากัดการโอนไม่วา่ ทอดใด ๆ หากการโอน
หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวจะทําให้ไม่สามารถคงลักษณะของการเป็ นกองทรัสต์เพือผูล้ งทุนรายใหญ่
สัญญาก่อตังทรัสต์จะกําหนดข้อยกเว้นของข้อความตาม (ก) หรื อ (ข) สําหรับกรณี
ทีเป็ นการได้หน่วยทรัสต์มาทางมรดกก็ได้
(2) ข้อความทีแสดงว่า ทรัสตีหรื อนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชือ
ในทะเบียนผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ในกรณี ดงั นี
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มาทางมรดก

(ก) กรณี ทีผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มิใช่ผลู ้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็ นการได้หน่วยทรัสต์

(ข) กรณีทีจะทําให้การถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่ วยทรั สต์ของทรัส ต์เ พือการลงทุนใน
โครงสร้างพืนฐาน
ข้อ 34 รายการเกี ยวกับการลงทุนของกองทรัส ต์ ต้องมี ขอ้ ความที แสดงถึ งนโยบาย
การลงทุนและประเภททรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานทีกองทรัสต์จะลงทุน รวมทังข้อจํากัดการลงทุน
(ถ้ามี) ซึงมีสาระสําคัญตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
ข้อ 34/1 รายการเกียวกับการกูย้ มื เงินของกองทรัสต์ โดยให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีกําหนดไว้ในข้อ 17(1) (2) และ (4)
ข้อ 35 รายการเกียวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์ โดยให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในข้อ 22
ข้อ 36 รายการเกี ยวกับการจํากัดสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหน่ วยทรัสต์ทีถื อเกินอัตราหรื อมี
ส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) จํากัดสิ ทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ทีมีลกั ษณะดังนี และ
กําหนดให้ประโยชน์ตอบแทนในส่ วนทีไม่อาจจ่ายแก่ผถู้ อื หน่วยทรัสต์ดงั กล่าวตกเป็ นของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
รายอืนตามสัดส่ วนการถือหน่วยทรัสต์
(ก) บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(ข) บุคคลทีไม่เข้าลักษณะของผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่บุคคลนันได้รับหน่วยทรัสต์
มาทางมรดก
( ) จํากัดสิ ทธิในการใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ดงั นี ทังนี เฉพาะ
ในส่วนทีเกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
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(ก) บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันทีถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรื อไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน
(ข) บุคคลทีไม่เข้าลักษณะของผูล้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่บุคคลนันได้รับหน่วยทรัสต์
มาทางมรดก
(ค) บุคคลทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องทีขอมติ
ข้อ 36/1 รายการเกียวกับอํานาจหน้าทีของทรัสตี ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดงสาระสําคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ข้อกําหนดเกียวกับสิ ทธิ หน้าที และความรับผิดชอบของทรัสตี
(2) ข้อกําหนดเกียวกับการแต่งตัง เงือนไขและวิธีการเปลียนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซึงรวมถึงข้อกําหนดดังต่อไปนี
(ก) การเปลียนแปลงทรัสตี เมือมีเหตุดงั นี
1. เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. 2550
2. เมือทรัสตีไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจ
เป็ นทรัสตี
(ข) กําหนดเวลาการเปลียนแปลงทรัสตีในกรณีทีปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซึงต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีรู ้หรื อควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว
ข้อ 37 รายการเกียวกับอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีขอ้ กําหนดทีแสดง
สาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) ขอบเขตอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ทได้
ี รับมอบหมายจากทรัสตีในเรื องดังนี
(ก) การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่ วนทีเป็ นการดําเนินงานทางธุ รกิจ ซึงรวมถึง
การลงทุน การกูย้ มื เงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทําสัญญา และการดําเนิ น
กิจการต่าง ๆ เพือกองทรัสต์ ทังนี ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงือนไขเท่าทีสัญญาก่อตังทรัสต์ได้ระบุไว้
(ข) หน้าทีการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึงรวมถึงข้อมูลตามมาตรา 56
และมาตรา 57 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อมูลอืนตามทีกําหนด
ในสัญญาก่อตังทรัสต์
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(ค) ในกรณีทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์ประสงค์จะให้บคุ คลอืนรับดําเนิ นการในงานที
อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน ข้อกําหนดเกียวกับการมอบหมายงานต้องไม่มีสาระทีขัดหรื อแย้งกับ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไขและ
วิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และ
มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน
(ง) ในกรณี ทีกองทรัสต์จะมีการออกหุน้ กู้ ต้องกําหนดให้ผจู้ ดั การกองทรัสต์
มีหน้าทีดําเนินการใด ๆ เพือให้กองทรัสต์สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงือนไขภายหลังการอนุญาต
ตามประกาศเกียวกับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี ทีออกใหม่ของกองทรัสต์ดว้ ย
(จ) ในกรณี ทีกองทรั สต์จะลงทุนในทรั พย์สิ นกิจการโครงสร้ างพืนฐาน
ผ่านการถือหุ้น ที ออกโดยบริ ษทั ต้องกํา หนดให้ผูจ้ ดั การกองทรัส ต์มี หน้า ที ในการกํากับดู แล
ให้บริ ษทั ดังกล่าวดําเนินการให้เป็ นไปในทํานองเดียวกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้สาํ หรับกองทรัสต์
ทีมีการลงทุน ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานนันโดยตรง
(2) การกําหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากทรัสตีดว้ ย
ความระมัดระวังและซือสัตย์สุจริ ต เพือประโยชน์ทีดีทีสุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็ นไปตาม
สัญญาก่อตังทรัสต์และกฎหมายทีเกียวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันทีได้ให้ไว้เพิมเติมในเอกสารทีเปิ ดเผยแก่
ผูล้ งทุน (ถ้ามี) ทังนี ต้องไม่มีขอ้ จํากัดความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิหน้าทีดังกล่าว
(3) เหตุในการเปลียนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องกําหนดไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการ
ให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
(ข) สํานักงาน ก.ล.ต. สังเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อสังพักการปฏิบตั ิหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้าสิบวัน ทังนี ตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือการลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
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(ค) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สินสภาพนิติบุคคล
(4) ข้อกําหนดอืนเพือรองรับอํานาจหน้าทีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ให้สอดคล้องกับสาระ
และรายการตามทีกําหนดในประกาศนี และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ
การลงทุนในโครงสร้างพืนฐาน และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(5) ข้อกําหนดเกียวกับความรับผิดในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ อันเนื องมาจาก
การดูแลจัดการกองทรัสต์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายทีเกิดแก่ตนเอง
อันเนืองมาจากการทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทําผิดหน้าทีของตนตามนัยมาตรา / แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชําระ
ค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
(ข) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายอืนใดทีเกิดแก่
กองทรัสต์อนั เนืองมาจากการทีผูจ้ ดั การกองทรัสต์กระทําผิดหน้าทีของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
โดยผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะนําทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชําระค่าปรับหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวไม่ได้
ข้อ 38 รายการเกียวกับการแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ ต้องมีขอ้ ความทีแสดงว่า
การแก้ไขเพิมเติมสัญญาก่อตังทรัสต์ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตังกองทรัสต์ และบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทรัสต์เพือธุรกรรมใน
ตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคําสังทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่ งกฎหมายดังกล่าว
ข้อ 39 รายการเกียวกับการเลิกกองทรัสต์ ต้องมีสาระสําคัญอย่างน้อยทีแสดงว่า
เมือปรากฏเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ทรัสตีจะเลิกกองทรัสต์
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(1) เมือมีการจําหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐาน และผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ไม่สามารถดําเนินการเพือให้กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพืนฐานเป็ นมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ ซึงต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท
ทังนี ภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพืนฐานดังกล่าว
(2) เมือผูถ้ ือหน่วยทรัสต์มีมติให้เลิกกองทรัสต์
ข้อ 40 ประกาศนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที พฤษภาคม พ.ศ.

เป็ นต้นไป

ประกาศ ณ วันที เมษายน พ.ศ.

(นายวรพล โสคติยานุรกั ษ์)
เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

