ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 38/2562
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
___________________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 100 มาตรา 109 มาตรา 117 และมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 124/1 วรรคสอง มาตรา 129/2 วรรคสาม และ
มาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ออกประกาศไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
(2) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2555
(3) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
(4) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
(5) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
(6) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(7) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 60/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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(8) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
(9) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และ วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(10) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
(11) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561
(12) ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2561 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
“บริ ษทั จัดการ” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
“พลังงานทางเลือก” หมายความว่า กิจการที่ผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน
ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่ากว่าพลังงานจากฟอสซิล
“ภาครัฐ” หมายความว่า
(1) ส่วนราชการ
(2) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลและกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายที่จดั ตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็ นเจ้าของ
ซึ่งไม่มีฐานะเป็ นนิติบุคคลด้วย
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“โครงการที่แล้วเสร็ จ” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
และเริ่ มมีรายได้ในเชิงพาณิ ชย์แล้ว
“โครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่โครงการ
ที่แล้วเสร็จ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็ นมูลค่า
ไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมเมื่อรวมกับหน่วยลงทุน
ที่ถืออยูแ่ ล้วต้องคิดเป็ นมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่า 10 ล้านบาท
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การคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามมูลค่าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง
“ที่ปรึ กษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึ กษาทางการเงินที่อยูใ่ นบัญชีที่สานักงาน
ให้ความเห็นชอบ
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งและจดทะเบียนกับสานักงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการส่ งเสริ มและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่เกี่ยวกับการลงทุน
“ผูด้ ูแลผลประโยชน์” หมายความว่า ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
“ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ผูจ้ าหน่าย จ่าย โอน
ให้เช่า หรื อให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม และให้หมายความรวมถึง
ผูท้ ี่จะดาเนินการดังกล่าวด้วย
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุน้ หรื อเป็ น
หุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท้ งั นี้ มิให้รวมถึงกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ น
ผูด้ ูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริ หารงานของบริ ษทั
“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรื อ
ประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
“ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนได้
“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริ ษทั (investment company)
หรื อหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรัสต์ (unit trust)
“บุคคลที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศเกี่ยวกับการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวกับการทาธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
โดยอนุโลม
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(2) บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวม โดยให้มีความหมายตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามคาว่าบุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
“ผูส้ อบบัญชี” หมายความว่า ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตาม
ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผูส้ อบบัญชีในตลาดทุน
“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริ ษทั จัดการได้รับจากการจาหน่าย
หน่วยลงทุนและนามาจดทะเบียนไว้กบั สานักงาน
ข้อ 4 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศนี้ ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) กรรมสิ ทธิ์ สิ ทธิครอบครอง หรื อสิ ทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(2) สิ ทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(3) สิ ทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ใน
อนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อที่เกิดขึ้นจากการบริ หารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรื อ
การบริ หารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(4) สิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่ องจักรอุปกรณ์ หรื อสัญญาก่อสร้าง
หรื อสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(5) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ที่มีลกั ษณะที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีการลงทุนในทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ดังกล่าว หรื อมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) หรื อ (4) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปี บัญชี
(ข) มีกองทุนรวมเป็ นผูถ้ ือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้นและเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
(6) ตราสารแห่ งหนี้ที่ออกโดยบริ ษทั ตาม (5) หรื อสัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นการให้กูย้ มื เงิน
แก่บริ ษทั ตาม (5) ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่กองทุนรวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าวแล้ว
ข้อ 5 กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศนี้ ได้แก่ กิจการดังต่อไปนี้
(1) ระบบขนส่งทางราง หรื อทางท่อ
(2) ไฟฟ้า
(3) ประปา
(4) ถนน ทางพิเศษ หรื อทางสัมปทาน
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(5) ท่าอากาศยานหรื อสนามบิน
(6) ท่าเรื อน้ าลึก
(7) โทรคมนาคม หรื อโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(8) พลังงานทางเลือก
(9) ระบบบริ หารจัดการน้ า หรื อการชลประทาน
(10) ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการเพื่อลด
ความรุ นแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย
(11) ระบบจัดการของเสี ย
(12) กิจการที่มีลกั ษณะเป็ นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) ถึง (11) หลายกิจการ
(multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันเหล่านั้นเข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) มีความเชื่อมโยง ส่ งเสริ ม หรื อก่อให้เกิดประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน
หรื อต่อชุมชนเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน
(ข) ก่อให้เกิดหรื อจะก่อให้เกิดรายได้เป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของ
รายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การจัดตั้งกองทุนรวม ให้เป็ นไปตามภาค 1
(2) การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตามภาค 2
(3) ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั จัดการ
ให้เป็ นไปตามภาค 3
(4) การจัดการกองทุนรวม ให้เป็ นไปตามภาค 4
(5) อานาจของสานักงาน ให้เป็ นไปตามภาค 5
ข้อ 7 นอกจากการปฏิบตั ิตามประกาศนี้แล้ว ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ประกาศอื่นที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) รายการในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
(3) หนังสื อชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(4) การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
(5) การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(6) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั จัดการและ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
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(7) รายงานการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวม
(8) การกูย้ มื เงินหรื อการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
(9) การชาระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่ไม่มีประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งสาหรับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานไว้อย่างเฉพาะเจาะจง ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามประกาศอื่นที่กาหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
สาหรับกองทุนรวมทัว่ ไป
ข้อ 8 บริ ษทั จัดการต้องดูแลและบริ หารจัดการกองทุนรวมด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความชานาญ รวมทั้งด้วยความเอาใจใส่ และระมัดระวังตามมาตรฐาน
หรื อเยีย่ งผูม้ ีวิชาชีพในลักษณะเดียวกันจะพึงกระทา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ทั้งปวง
ข้อ 9 บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีระบบงานสาหรับการบริ หารและจัดการกองทุนรวม
อย่างน้อยในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทุนรวม
ให้มีความรู ้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริ หารและจัดการกองทุนรวม
(2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ของการจัดตั้งกองทุนรวม รวมทั้ง
การตรวจสอบและสอบทาน (การทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน
ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน
(3) การกากับดูแลบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ภาค 1
การจัดตั้งกองทุนรวม
_________________
หมวด 1
หลักเกณฑ์การอนุมตั ิ
________________
ข้อ 10 กองทุนรวมที่จะได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีลกั ษณะของกองทุนรวมตามที่กาหนดในข้อ 11 ถึงข้อ 16
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(2) ข้อมูล ข้อกาหนด หรื อข้อสัญญา ในคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมและเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอ เป็ นไปตามประกาศนี้ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่มีขอ้ ความที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์น้ นั
(3) บริ ษทั จัดการแสดงได้วา่ การจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน รวมทั้งมีนโยบายการจัดหาผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมและไม่เป็ น
การเอาเปรี ยบผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(4) บริ ษทั จัดการที่ยนื่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมตามประกาศนี้ไม่อยูร่ ะหว่าง
ถูกสั่งระงับการยืน่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมเป็ นการชัว่ คราว ทั้งนี้ กองทุนรวมดังกล่าวให้รวมถึง
กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทุกประเภท
ข้อ 11 กองทุนรวมที่ขออนุมตั ิจดั ตั้ง ต้องมีลกั ษณะของกองทุนรวมดังต่อไปนี้
(1) เป็ นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็ นการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริ ษทั จัดการสามารถ
แสดงได้วา่ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความอยูร่ อดของกองทุนรวม
(2) ชื่อของกองทุนรวม มีคาว่า “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” นาหน้า และ
คาแสดงประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน
(3) มีเงินทุนโครงการไม่ต่ากว่า 2,000 ล้านบาท และมีนโยบายที่จะลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1,500 ล้านบาท โดยในกรณีที่มีนโยบาย
จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ
มูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ล้านบาท เว้นแต่เป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
มูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการอาจน้อยกว่า 1,000 ล้านบาทได้
(ก) การลงทุนในกิจการไฟฟ้า
(ข) การลงทุนในกิจการตามข้อ 5(12) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการ
ที่ประกอบกันไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวไม่ใช้บงั คับกับกิจการไฟฟ้า
(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าที่ตราไว้เป็ นมูลค่าเท่ากัน และในกรณีที่มี
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13
(5) มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหลัก ซึ่งกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างของประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องไม่
ปรากฏว่าจะมีการเข้าทาสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานกับบุคคลที่มีลกั ษณะ
ตามข้อ 14
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กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างของ
ประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกิจการที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กิจการที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อให้บริ การแก่ประชาชนในวงกว้าง ไม่วา่
โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมผ่านผูป้ ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานอื่น
(ข) กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่การดาเนินการเป็ นผลทาให้ประชาชนในวงกว้าง
ได้รับประโยชน์ทางอ้อมในด้านสุ ขอนามัย ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ดี และด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
(ค) กิจการที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อให้บริ การทั้งหมดแก่ภาครัฐ
(ง) กิจการที่จาหน่ายสิ นค้าหรื อให้บริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนแก่ภาคธุรกิจ
เอกชนในวงกว้าง ซึ่งการจาหน่ายหรื อให้บริ การนั้นไม่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดเฉพาะแก่ภาคธุรกิจ
เอกชนรายใดรายหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ ในขณะที่ยนื่ คาขอ ต้องไม่ปรากฏว่าภาคธุรกิจเอกชน
รายใดรายหนึ่งหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซื้อสิ นค้าหรื อใช้บริ การเกินกว่า 1 ใน 3 ของกาลังการผลิตหรื อ
การให้บริ การสู งสุ ดของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น เว้นแต่จะแสดงได้วา่ การเกินอัตราส่วนดังกล่าว
เป็ นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นเองที่ผซู ้ ้ือสิ นค้าหรื อใช้บริ การมี
จานวนน้อยราย และไม่มีการกีดกันบุคคลอื่นที่จะเข้าซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การของกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น
ให้ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็ นกลุ่มเดียวกัน
กับภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง (ง)
(ก) บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อ
หุน้ ส่วนของภาคธุรกิจเอกชนดังกล่าว ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมดของภาคธุรกิจเอกชนนั้น
(ข) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (ก) เป็ นบุคคลเดียวกัน
(ค) คู่สมรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก)
(6) ในขณะที่ยนื่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้ง มีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
จะลงทุนอย่างแน่นอนแล้ว ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(ก) ตรวจสอบหรื อสอบทาน (การทา due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยร่ วมกับที่ปรึ กษาทางการเงินในการจัดให้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรื อกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง
เป็ นต้น และมีความเห็นว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. มีความเหมาะสมสาหรับการลงทุนของผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยมีศกั ยภาพ
ในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็ นรายได้ให้แก่กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่ อง
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2. มีเอกสารสิ ทธิหรื อเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ตาม
กฎหมาย และเพียงพอต่อการที่กองทุนรวมจะใช้ดาเนินการหรื อจัดหาผลประโยชน์ได้
(ข) จัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15
(ค) ในกรณี ที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนเป็ นสิ ทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการให้
ผูป้ ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นคู่สัญญาจัดให้มีกลไกให้บริ ษทั จัดการหรื อผูท้ ี่บริ ษทั จัดการ
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรื อสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวม
ได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรื อข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริ ษทั จัดการเพื่อใช้ในการติดตาม
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดงั กล่าว
(7) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชาระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ต้องมีขอ้ กาหนดให้กองทุนรวมนาเงินส่วนที่กนั ไว้สาหรับการชาระราคาในคราวถัด ๆ ไป ไปลงทุน
ในทรัพย์สินตามข้อ 74(1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (6)
(8) ในกรณี ที่กองทุนรวมมีนโยบายที่จะกูย้ มื เงินจากบุคคลอื่น หรื อก่อภาระผูกพันใด ๆ
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็ นหุน้ ตามข้อ 4(5) บริ ษทั จัดการต้องแสดงได้วา่ มีกลไกในการกากับดูแลที่จะเป็ นผลให้การกูย้ มื เงิน
หรื อการก่อภาระผูกพันใด ๆ ของบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับ
กองทุนรวม เว้นแต่ในกรณี ของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่ วนการกูย้ มื เงิน จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของ
กองทุนรวมก็ได้
(9) มีวตั ถุประสงค์ในการนาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายต่อ
ผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(10) โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ื อหน่วยลงทุนกับ
บริ ษทั จัดการมีรายละเอียดและรายการที่เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานกับบริ ษทั จัดการกองทุนรวม
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ข้อ 12 บริ ษทั จัดการต้องแสดงได้ว่ากองทุน รวมที่ขออนุ มตั ิจดั ตั้งมีลกั ษณะเพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้
(1) กรณี ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการ
ที่แล้วเสร็ จทั้งหมด บริ ษทั จัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป
(2) กรณี ที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการ
ที่ไม่แล้วเสร็จไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม หากมีการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็ นหลายชนิด ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) หน่วยลงทุนชนิ ดที่จะเสนอขายต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไปต้องไม่มีความเสี่ ยง
สู งกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการ
ที่ไม่แล้วเสร็จเท่ากับร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมนั้น และกองทุนรวมดังกล่าว
ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
(ข) หน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นการเฉพาะเจาะจงต้อง
มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมหรื อไม่เกิน 2 เท่า
ของมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า
และหากมีหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับหลังหน่วยลงทุนชนิดอื่น
ต้องเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นการเฉพาะเจาะจงเท่านั้น
(3) กรณีที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการ
ที่ไม่แล้วเสร็ จเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะเสนอขาย
หน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่ผลู ้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น
(4) หน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่ตาม (2) (ข) หรื อ (3) ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) ในระหว่างที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานยังเป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ
1. บริ ษทั จัดการจะไม่นาหน่วยลงทุนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียน
การโอนหน่วยลงทุนตาม 1. ให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ผลู ้ งทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็ นการได้มาทางมรดก
(ข) เมื่อทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแล้วเสร็ จ บริ ษทั จัดการจะ
ดาเนินการด้วยวิธีใด ๆ เพื่อให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และ
นาหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี นับแต่วนั ที่กิจการโครงสร้าง
พื้นฐานพัฒนาแล้วเสร็ จ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
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กองทุนรวมที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการ
ที่ไม่แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ให้รวมถึงกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หลายโครงการ โดยบางโครงการเป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
(2) กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการเดียว ซึ่งมีแผนพัฒนาโครงการเป็ นส่วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ
ข้อ 13 การแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกเป็ นหลายชนิด ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) หน่วยลงทุนชนิดเดียวกันต้องมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
(2) หน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันได้
เฉพาะในเรื่ องดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรื อการคืนเงินทุนให้แก่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ข) ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ค) กรณี อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ทั้งนี้ ในการขอรับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน บริ ษทั จัดการต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิ ดหน่วยลงทุนดังกล่าว
สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง และได้คานึงถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบ
ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว
ข้อ 14 กองทุนรวมต้องไม่เข้าทาสัญญาการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานกับบุคคลที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ หากบุคคลนั้นเองหรื อบุคคลอื่นที่บุคคลดังกล่าวควบคุมได้
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ที่มีหุน้ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้พิจารณาการมีลกั ษณะตามที่กาหนดใน (1) (ก) เท่านั้น
(1) ภายในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม บุคคลดังกล่าวต้อง
ไม่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(ก) เคยมีประวัติฝ่าฝื นหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
ในเรื่ องที่มีนยั สาคัญ
(ข) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่เนื่ องจาก
มีเหตุที่มีนัยสาคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกการบริ หารจัดการในลักษณะดังต่อไปนี้
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1. อาจไม่สามารถปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเป็ นธรรมโดยอาจมี
การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งซึ่ งจะทาให้ได้เปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นรายอื่นหรื อ
ได้ประโยชน์มากกว่าผูถ้ ือหุ้นรายอื่นโดยไม่สมควร
2. อาจไม่สามารถรักษาสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นได้โดยทาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทางการเงินนอกเหนื อจากที่พึงได้ตามปกติ หรื อโดยทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์
ที่พึงได้รับ
(ค) เคยถูกสานักงานปฏิเสธคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เนื่ องจากมีเหตุที่ทาให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อ
การตัดสิ นใจลงทุน หรื อทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นการปกปิ ดหรื ออาพราง หรื อสร้าง
ข้อมูลที่อาจไม่มีอยูจ่ ริ งในรายการหรื อการดาเนินการที่มีนยั สาคัญ
(ง) เคยถอนคาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจง
เหตุสงสัยตาม (ข) หรื อ (ค) ต่อสานักงาน หรื อโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริ งหรื อเหตุผล
อย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยในเหตุตาม (ข) หรื อ (ค) นั้น
(2) ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนวันยืน่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม บุคคลดังกล่าว
เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินการ
ที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ
(3) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรื อ ถูกดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดาเนินงานที่มีลกั ษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรื อ
ทุจริ ต อันเป็ นเหตุที่ทาให้เกิดความเสี ยหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศ
(4) เป็ นบุคคลที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นการจัดรู ปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลกั ษณะ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) หลีกเลี่ยงมิให้สานักงานใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม (1) (2) หรื อ (3) กับบุคคล
ที่มีลกั ษณะดังกล่าวนั้น
หากบริ ษทั จัดการสามารถแสดงให้สานักงานเห็นได้วา่ บุคคลที่มีลกั ษณะตาม
วรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริ หารจัดการ และการควบคุม
การดาเนินงานที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีลกั ษณะตามวรรคหนึ่ง (1) หรื อ (2) แล้ว มิให้นาความใน
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับกับบุคคลนั้นอีก
ข้อ 15 ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะได้มาต้องผ่าน
การประเมินมูลค่าที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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(1) กรณี ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นทรัพย์สินตามข้อ 4(1) (2) (3) หรื อ (4)
(ก) ผูป้ ระเมินมูลค่าต้องเป็ นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์หรื อความรู ้ความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ข) เป็ นการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรู ปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิ ทธิและ
เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูล้ งทุน
(ค) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. ดาเนิ นการล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นเวลาไม่เกิน 1 ปี
2. กรณี ทรัพย์สินมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ต้องผ่านการประเมินมูลค่า
โดยผูป้ ระเมินมูลค่าอย่างน้อย 1 ราย
3. ในกรณีที่การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ต้องผ่านการประเมินมูลค่าโดยผูป้ ระเมินมูลค่าอย่างน้อย 2 ราย
(2) กรณี ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นหุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ตามข้อ 4(5)
ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในชั้นของกองทุนรวมและในชั้นของบริ ษทั
ที่ออกหุน้ ดังกล่าวดังนี้
(ก) การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทุนรวม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ใน (1)
โดยให้คานึงภาระภาษีของบริ ษทั และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนโดยทางอ้อมด้วย
(ข) การประเมินมูลค่าในชั้นของบริ ษทั ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4(1) (2) (3) หรื อ (4) ที่บริ ษทั ดังกล่าวได้ลงทุนไว้ตามหลักเกณฑ์ใน (1)
(3) กรณี ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ นตราสารแห่งหนี้หรื อสัญญา
ตามข้อ 4(6) หรื อในกรณีที่บริ ษทั ตามข้อ 4(5) มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วย ให้ประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมโดยอนุโลม
(ข) ในกรณี หลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการกาหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็ นไปตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับหรื อมาตรฐานสากล
ข้อ 16 ในกรณี ที่กองทุนรวมที่ขอจัดตั้งมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นสิ ทธิ ในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้
ในอนาคตตามข้อ 4(3) หากกองทุนรวมมิได้เป็ นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทั้งจานวน

14
บริ ษทั จัดการต้องแสดงได้วา่ มีการวิเคราะห์สิทธิได้เสี ยทางทรัพย์สินของผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
โดยเปรี ยบเทียบกับสิ ทธิของเจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคตนั้น พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์
และความเห็นทางกฎหมายในเรื่ องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ยนื่ พร้อมกับคาขอจัดตั้ง
กองทุนรวม
หมวด 2
การยืน่ คาขออนุมตั ิ
________________
ข้อ 17 บริ ษทั จัดการที่ประสงค์จะขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม ต้องยืน่ คาขออนุมตั ิ
จัดตั้งกองทุนรวมเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุมตั ิดงั ต่อไปนี้ โดยการจัดทา
เอกสารหลักฐานดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18 ด้วย
(1) โครงการจัดการกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารประกอบโครงการจัดการกองทุนรวม
ดังต่อไปนี้
(ก) สรุ ปสาระสาคัญของร่ างสัญญาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิ จการโครงสร้าง
พื้นฐาน
(ข) รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
จะลงทุน ซึ่งจัดทาขึ้นตามข้อ 15
(ค) เอกสารแสดงความเห็นของบริ ษทั จัดการและที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับ
ความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินมูลค่าตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงินมีการจัดทาประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแสดงการวิเคราะห์
ในกรณี พ้นื ฐาน (base case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis)
ให้บริ ษทั จัดการหรื อที่ปรึ กษาทางการเงินอธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินมูลค่าตาม
(ข) กับประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ด้วย
(ง) ความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กบั กิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน (technological feasibility) เฉพาะในกรณี ที่เป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ ในประเทศไทย
มาก่อน หรื อเป็ นเทคโนโลยีข้ นั สู งที่จาเป็ นต้องใช้ความชานาญเฉพาะด้านเป็ นพิเศษ โดยต้องระบุ
รายละเอียด ข้อดีและข้อเสี ยของเทคโนโลยีดงั กล่าว ตลอดจนตัวอย่างของโครงการอื่นที่ใช้เทคโนโลยีน้ นั
(ถ้ามี)
(จ) เอกสารแสดงข้อมูลว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าทาธุรกรรมกับ
กองทุนรวมมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่ วมงานหรื อดาเนินกิจการของรัฐ
หรื อไม่ โดยในกรณี ที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ให้บริ ษทั จัดการแสดง
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ข้อมูลว่าได้มีการดาเนินการไปแล้วอย่างไร พร้อมทั้งแนบหนังสื อรับรองจากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรื อจากหน่วยงานที่กากับดูแลกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นที่แสดงว่ากิจการ
โครงสร้างพื้นฐานได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นแล้ว
(ฉ) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
จะลงทุนมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กาหนดในประกาศนี้
(2) ร่ างข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
(3) ร่ างสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ซึ่งมีขอ้ กาหนดให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารจัดการกองทุนรวมของ
บริ ษทั จัดการอย่างเคร่ งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยใช้ความรู ้ความสามารถเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม
(ข) หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน
(4) ร่ างหนังสื อชี้ชวน ซึ่งจะยังไม่ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้
(5) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
ข้อ 18 การยืน่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่ างหนังสื อชี้ชวนต้องร่ วมจัดทาโดย
ที่ปรึ กษาทางการเงินที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระจากบุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม
(ข) กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก)
(2) คาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
(ก) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั จัดการ
(ข) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันที่ปรึ กษาทางการเงิน และผูค้ วบคุม
การปฏิบตั ิงานของที่ปรึ กษาทางการเงิน
(ค) กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ที่เป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการประเมิน
มูลค่าตามข้อ 17(1) (ข)
(ง) ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม
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ข้อ 19 ให้ผขู ้ ออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมชาระค่าธรรมเนียมคาขออนุมตั ิจดั ตั้ง
กองทุนรวมต่อสานักงานเมื่อสานักงานได้รับคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชนแล้ว ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็ นไป
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ข้อ 20 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมภายใน 165 วัน
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ในกรณี ที่ผขู ้ ออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้
ให้ผขู ้ ออนุมตั ิยนื่ คาขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอผ่อนผันต่อสานักงานภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ยนื่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม โดยปฏิบตั ิตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือ
สาหรับประชาชน เว้นแต่สานักงานยอมรับคาขอผ่อนผันเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวในกรณี มีเหตุ
จาเป็ นและสมควร ทั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาคาขอผ่อนผันให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาเดียวกันกับ
การพิจารณาอนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวม
ข้อ 21 เมื่อบริ ษทั จัดการได้ยนื่ คาขออนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนตามข้อ 17 แล้ว ให้บริ ษทั จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ดต่อผูล้ งทุนผ่านระบบการรับส่ งข้อมูล
ตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
หมวด 3
การดาเนิ นการเมื่อได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
________________
ข้อ 22 ให้บริ ษทั จัดการที่ได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ โครงการจัดการ
กองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์และหนังสื อชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากฉบับร่ างที่ยนื่ ต่อ
สานักงาน
(2) จัดให้กองทุนรวมมีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสาคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสานักงาน
ข้อ 23 บริ ษทั จัดการต้องเริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับ
อนุมตั ิจากสานักงานให้จดั ตั้งกองทุนรวม
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ข้อ 24 การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นครั้งแรก ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในภาค 2
ข้อ 25 ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นครั้งแรก หากบริ ษทั จัดการประสงค์
จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมตามกรณี ที่ได้สงวนสิ ทธิไว้ในหนังสื อชี้ชวน บริ ษทั จัดการจะยุติการขาย
หน่วยลงทุนและยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมก็ได้
ข้อ 26 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการยุติการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 25 ให้บริ ษทั จัดการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รายงานให้สานักงานทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ยตุ ิการขายหน่วยลงทุนนั้น
(2) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรายงานตาม (1) และหากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษทั จัดการต้องรับผิดชอบ
ให้บริ ษทั จัดการชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึง
วันที่บริ ษทั จัดการคืนเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน
ข้อ 27 บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีการยืน่ คาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียน
กองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
หมวด 4
การสิ้ นสุ ดการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
_____________
ข้อ 28 ให้การอนุมตั ิจดั ตั้งกองทุนรวมเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริ ษทั จัดการมิได้เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 23
(2) เมื่อบริ ษทั จัดการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมตามข้อ 25 โดยให้การอนุมตั ิสิ้นสุ ด
ลงในวันที่บริ ษทั จัดการรายงานการยุติการขายหน่วยลงทุนตามข้อ 26(1)
(3) เมื่อสิ้ นสุ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงั มิได้จดทะเบียนกองทุนรวม และปรากฏ
กรณีที่กาหนดตามข้อ 29
ข้อ 29 เมื่อสิ้ นสุ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงั มิได้จดทะเบียนกองทุนรวม
หากปรากฏกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
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(1) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 500 ราย ในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมดังต่อไปนี้
(ก) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็ นโครงการที่แล้วเสร็ จทั้งหมด
(ข) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม
(2) มีการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย ในกรณีที่เป็ น
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ
เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม
(3) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึง 2,000 ล้านบาท
(4) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกูย้ มื เงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี)
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
(5) มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใด อันจะเป็ นผล
ให้การถือหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่กาหนดในภาค 3
เพื่อประโยชน์ในการคานวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ข้อ 30 เมื่อปรากฏกรณี ตามข้อ 29 ให้บริ ษทั จัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทุน
(2) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานั้นได้เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่งที่บริ ษทั จัดการต้อง
รับผิดชอบให้บริ ษทั จัดการชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนด
เวลานั้นจนถึงวันที่บริ ษทั จัดการคืนเงินค่าจองซื้ อครบถ้วน
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ภาค 2
การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน
____________________
ข้อ 31 ในภาคนี้
“บริ ษทั จดทะเบียน” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีหุน้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
“บริ ษทั ย่อย” หมายความว่า บริ ษทั ย่อยตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริ ษทั จดทะเบียน
“ผูบ้ ริ หาร” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ ผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกนับต่อ
จากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่งเทียบเท่าผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4 ทุกราย
“ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ผูท้ ี่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วน
ที่เกี่ยวกับบทนิยามคาว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
“ญาติสนิท” หมายความว่า ญาติสนิทที่ถือเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
“ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่ถือเป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อ 32 ความในภาคนี้มิให้ใช้บงั คับกับการจัดสรรและการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องจัดสรรหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในภาค 3
หมวด 1
หลักเกณฑ์การจัดสรร
____________________
ข้อ 33 ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) ใช้กระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ผจู ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อบริ ษทั จัดการ
กาหนดหน่วยการจองซื้อ (board lot) ไว้ และจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนทุกราย
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อย่างเท่าเทียมกันครั้งละ 1 หน่วยการจองซื้อจนครบจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย หรื อกระบวนการอื่น
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 34
(2) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็ นไป
ตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในภาค 3 และตามหลักเกณฑ์ในข้อ 36 ข้อ 37 และข้อ 38
ข้อ 34 กระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนตามข้อ 33(1) มิให้นามาใช้บงั คับกับการจัดสรร
ที่เข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งจานวนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนโดยได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(2) การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เสนอขายในลักษณะเป็ นการทัว่ ไปโดยกาหนดเงื่อนไข
ให้ผทู ้ ี่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจานวนการจองซื้อไม่เกินกว่า
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็ นการเสนอขายตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่จะทาให้กองทุนรวม
หรื อบริ ษทั จัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
(3) การจัดสรรหน่วยลงทุนชนิ ดที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนรายใหญ่เป็ นการเฉพาะเจาะจง
(4) การจัดสรรหน่วยลงทุนในส่ วนที่แบ่งแยกไว้สาหรับบุคคลดังต่อไปนี้ และได้
เปิ ดเผยไว้ในหนังสื อชี้ชวนแล้ว
(ก) บุคคลที่เข้าลักษณะเป็ นผูจ้ องซื้อพิเศษตามข้อ 35
(ข) ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม หรื อ
กลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
(ค) ผูถ้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั จดทะเบียนดังต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการจัดสรร
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริ ษทั จดทะเบียนดังกล่าว
1. บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่กองทุนรวม
2. บริ ษทั จดทะเบียนที่มีบริ ษทั ย่อยเป็ นผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานให้แก่กองทุนรวม
ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามข้อ 34(4) (ก) ให้บุคคลที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
ซึ่งหนังสื อชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้แยกต่างหากจากผูจ้ องซื้อทัว่ ไป เข้าลักษณะเป็ นผูจ้ องซื้อพิเศษ
(1) ผูล้ งทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. 4/2560 เรื่ อง การกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่ไม่รวมถึงผูล้ งทุนตามข้อ 4(10) (18) (22) (23) (24) และ (25)
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(2) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริ ษทั หลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนตาม (1) หรื อ
(3) ถึง (10)
(3) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อ
นิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(4) สภากาชาดไทย หรื อมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์
(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อชุมนุมสหกรณ์
(6) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
(7) โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป
(8) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนดังต่อไปนี้
(ก) ผูล้ งทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
กองทุนรวม ผูป้ ระกอบธุ รกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และ
ผูป้ ระกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสิ นค้าเกษตรล่วงหน้า
(ข) ผูล้ งทุนตาม (3)
(ค) กองทุนส่วนบุคคลที่เป็ นการรับจัดการเงินทุนของผูล้ งทุนตาม (ก) หรื อ (ข)
(9) นิติบุคคลซึ่งมีผลู ้ งทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
(10) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ 36 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการแบ่งแยกจานวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคล
ตามข้อ 34(4) (ก) หรื อ (ข) ออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปไว้ บริ ษทั จัดการต้อง
ไม่จดั สรรหน่วยลงทุนในส่ วนที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนทัว่ ไปให้แก่บุคคลตามข้อ 34(4) (ก) หรื อ (ข) อีก
เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูล้ งทุนทัว่ ไปให้แก่บุคคลตามข้อ 34(4) (ก)
และ (ข) ตามลาดับ
ข้อ 37 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ของบริ ษทั จดทะเบียนตามข้อ 34(4) (ค) ให้บริ ษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จานวนหน่วยลงทุนที่จดั สรรแก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญเมื่อรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรื อไม่เกินจานวนหน่วยลงทุนที่จดั สรร
แก่ผลู ้ งทุนทัว่ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณจานวนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้นบั รวม
จานวนหน่วยลงทุนที่จดั สรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ดว้ ย
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(ก) บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่
กองทุนรวม
(ข) บริ ษทั จดทะเบียนที่มีบริ ษทั ย่อยเป็ นผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานให้แก่กองทุนรวม
(ค) บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั จดทะเบียน ซึ่งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นผูจ้ าหน่าย
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม
(2) ผูถ้ ือหุ้นสามัญที่จะได้รับการจัดสรรต้องไม่เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั จดทะเบียน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
(3) ในกรณีที่ผถู ้ ือหุน้ สามัญที่จะได้รับการจัดสรรเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ให้จดั สรร
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ได้ ไม่เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
บริ ษทั จดทะเบียน
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ ง (2) และ (3) ในกรณีที่ผถู ้ ือหุ้นสามัญ
ที่จะได้รับการจัดสรรเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งถือหุน้ ในนามของตนเอง
เพื่อบุคคลอื่น ให้บริ ษทั จัดการพิจารณาตามการถือหุน้ ของผูล้ งทุนที่ฝากทรัพย์สินแต่ละรายเป็ นสาคัญ
ข้อ 38 ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่แบ่งชนิดหน่วยลงทุนตาม
ข้อ 13(2) (ก) หากมีการกาหนดลาดับการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดไว้แตกต่างกัน ให้บริ ษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนในลาดับแรกตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดสรรให้แก่ผจู ้ องซื้ อที่เป็ นบุคคลธรรมดา หรื อผูจ้ องซื้อพิเศษที่เป็ นบุคคลตาม
ข้อ 47(2) (ก) เท่านั้น
(2) ในกรณี ที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้อของผูจ้ องซื้อตาม (1) บริ ษทั จัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ออื่น ๆ ก็ได้
(3) ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อที่เป็ นเจ้าหนี้ของ
ผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม หรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว
หมวด 2
หลักเกณฑ์การเสนอขาย
____________________
ข้อ 39 การโฆษณาเสนอขายหน่วยลงทุนต้องให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและไม่มีลกั ษณะ
ที่ทาให้ผลู ้ งทุนสาคัญผิด
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ข้อ 40 บริ ษทั จัดการต้องจัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนได้เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขในข้อ 41 แล้ว
(1) จัดส่ งหรื อแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนที่มีขอ้ มูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และไม่ก่อ
ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผูล้ งทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ต้องมีรายการและ
ข้อมูลตรงกับรายการและข้อมูลที่ปรากฏในหนังสื อชี้ชวนที่ได้ยนื่ ต่อสานักงานล่าสุ ด
(2) จัดให้มีช่องทางในการแจกจ่ายหนังสื อชี้ชวนไม่วา่ ในรู ปเอกสารสิ่ งพิมพ์หรื อ
ในรู ปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม
ในกรณีที่ผลู ้ งทุนแสดงเจตนาโดยสมัครใจที่จะไม่รับหนังสื อชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง
บริ ษทั จัดการต้องจัดส่งหรื อแจกจ่ายไม่วา่ ด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนได้รับข้อมูลที่มีสาระตรงตาม
ข้อมูลสรุ ป (executive summary) ที่ปรากฏในหนังสื อชี้ชวน
ข้อ 41 การเสนอขายหน่วยลงทุนให้กระทาได้ ต่อเมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน
ดังนี้
(1) พ้น 14 วันนับแต่วนั ที่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามข้อ 21 ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ ดงั กล่าว
อาจยังไม่ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน หรื อข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลสาคัญซึ่งสานักงาน
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ก็ได้
(2) บริ ษทั จัดการได้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ในหนังสื อชี้ชวน
โดยครบถ้วน และได้แจ้งการดาเนิ นการดังกล่าวต่อสานักงานแล้ว
ข้อ 42 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประสงค์จะตั้งผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนเป็ นผูท้ าหน้าที่
ในการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์
กับผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม ในลักษณะของการเป็ นกลุ่มบุคคล
เดียวกัน
ข้อ 43 ในกรณี ที่เป็ นการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการทัว่ ไป บริ ษทั จัดการต้องจัดให้
มีการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่ หลาย
ภาค 3
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบริ ษทั จัดการ
____________________
ข้อ 44 บริ ษทั จัดการต้องจัดให้กองทุนรวมมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้ ไว้ใน
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ
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(1) ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1
(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2
เพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการ
ดาเนินการตามหน้าที่ที่กาหนดในหมวด 3
หมวด 1
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
____________________
ข้อ 45 การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมต้องเป็ นไปตามข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามข้อ 46 หรื อข้อ 47 แล้วแต่กรณี และต้อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้เป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 48
(2) ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นคนต่างด้าว ให้เป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ของคนต่างด้าวตามข้อ 49
ข้อ 46 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้
ในแต่ละกองทุนรวม ต้องไม่เกินสัดส่ วนดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นกรณี ตามข้อ 47 ให้เป็ นไปตามสัดส่วน
ที่กาหนดไว้ในข้อดังกล่าวแทน
(1) 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
(2) ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
ข้อ 47 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 46 ให้มีขอ้ ยกเว้นได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนซึ่งรับหน่วยลงทุนไว้ตามสัญญารับประกันการจัดจาหน่าย
หน่วยลงทุน ให้ได้รับยกเว้นสัดส่วนตามข้อ 46 โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจถือหน่วยลงทุน
ได้โดยไม่จากัดอัตราส่วน ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ผจู ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุน
รับหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้
(2) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนี้ ให้ได้รับยกเว้นสัดส่ วนตาม
ข้อ 46(1) โดยบุคคลดังกล่าวอาจถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
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(ก) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรื อกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
(ข) นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งไม่อยู่ภายใต้บงั คับต้องเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคล
ข้อ 48 ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่ผจู ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ทุกรายและกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าวจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกรายแล้ว
ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ข้อ 49 ในกรณี ที่การลงทุนของกองทุนรวมเกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
กฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่จากัดสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวไว้ ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ที่คนต่างด้าวจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องเป็ นไปตามสัดส่วนที่กฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้น
กาหนดไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่กองทุนรวมมีการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท และ
บรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีการกาหนดสัดส่ วน
การลงทุนของคนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนที่คนต่างด้าวจะถือได้ในแต่ละ
กองทุนรวมต้องเป็ นไปตามสัดส่ วนที่กาหนดไว้ต่าสุ ดของบรรดากฎหมาย กฎ หรื อข้อกาหนดนั้น
หมวด 2
เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
____________________
ข้อ 50 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนที่ได้รับยกเว้นข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามหมวด 1 ต้องมีสาระสาคัญตามข้อ 51
(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุนตามหมวด 1 ดังนี้
(ก) กรณีที่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรื อผูจ้ าหน่ายทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสาคัญตามข้อ 52
(ข) กรณีที่คนต่างด้าวถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมี
สาระสาคัญตามข้อ 53
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ข้อ 51 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนที่ได้รับยกเว้นข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ในระหว่างระยะเวลาที่ผจู ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนได้รับยกเว้นให้ถือหน่วยลงทุน
ได้โดยไม่จากัดอัตราส่วน ผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจากัดมิให้มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในส่วน
ที่ถือเกินกว่าสัดส่ วนดังนี้
(ก) ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
(ข) ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด ในกรณี ที่กองทุนรวมนั้นมีการแบ่งชนิ ดของหน่วยลงทุน
(2) เมื่อพ้นระยะเวลาตาม (1) หากผูจ้ ดั จาหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 46 ต้องมีสาระสาคัญตามที่กาหนดในข้อ 52
ข้อ 52 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด หรื อผูจ้ าหน่าย
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(1) การจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังนี้
(ก) การรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่
การเกินสัดส่วนดังกล่าวมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
(ข) การใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในส่วนที่ถือเกินกว่าข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็ นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน จะถูก
จากัดมิให้ใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในส่ วนที่ถือเกินกว่าสัดส่ วนดังนี้
1. 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
2. ร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น ในกรณีที่เป็ นการถือ
หน่วยลงทุนของบุคคลตามข้อ 47(2) (ก) และ (ข)
(2) การยกเงินปั นผลส่ วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามข้อจากัดใน (1) (ก)
ให้เป็ นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่าผูถ้ ือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดาเนิ นการแล้ว
(3) การจัดทาบัญชีและแยกเงินปันผลตาม (2) ออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม
โดยไม่นามารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
ข้อ 53 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิ ทธิของคนต่างด้าวที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือ
หน่วยลงทุน ต้องมีสาระสาคัญที่แสดงว่า บริ ษทั จัดการหรื อนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธ
การโอนหน่วยลงทุน ในกรณี ที่การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของ
คนต่างด้าวเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
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หมวด 3
หน้าที่ของบริ ษทั จัดการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
____________________
ข้อ 54 เพื่อให้มีการถือหน่วยลงทุนเป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนในแต่ละ
กองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน
(2) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไม่เกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
และดูแลให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจากัดดังกล่าวด้วย
(3) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็ นนายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการแจ้งให้
นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจากัดการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าว และดูแลให้
นายทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของคนต่างด้าว หากการโอนหน่วยลงทุน
ดังกล่าวจะเป็ นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวเกินข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
(4) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และดาเนินการให้ผสู ้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืนตรวจสอบและ
รายงานต่อบริ ษทั จัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
“ผูส้ นับสนุนการขายหรื อรับซื้อคืน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า บริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์
หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็ นหน่วยลงทุน
ข้อ 55 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งแก่บริ ษทั จัดการว่ามีการถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมใดเกินกว่าข้อจากัดตามข้อ 46 ข้อ 47 หรื อข้อ 48 ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) รายงานต่อสานักงานภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่บริ ษทั จัดการรู ้หรื อควรรู ้
ถึงเหตุดงั กล่าว
(2) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนจาหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกินข้อจากัด
การถือหน่วยลงทุน
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ภาค 4
การจัดการกองทุนรวม
____________________
หมวด 1
บททัว่ ไป
____________________
ข้อ 56 บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการดังต่อไปนี้ ตลอดอายุของกองทุนรวม
(1) ดูแลให้ขอ้ ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการและโครงการจัดการ
กองทุนรวมเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และ
คาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ขอ้ กาหนดในข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการหรื อโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรื อแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรื อคาสั่งนั้น ให้บริ ษทั จัดการดาเนิ นการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่าง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการและโครงการจัดการกองทุนรวมโดยไม่ชกั ช้า
(2) ดูแลให้กองทุนรวมมีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 57 ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริ ษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อ
หลักฐานแสดงสิ ทธิในหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการออกใบหน่วยลงทุนหรื อหลักฐานแสดงสิ ทธิใน
หน่วยลงทุนที่เป็ นปัจจุบนั และมีขอ้ มูลที่จาเป็ นและเพียงพอเพื่อให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนใช้เป็ นหลักฐาน
แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนและใช้อา้ งอิงต่อบริ ษทั จัดการและบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มี
ข้อจากัดสิ ทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะระบุขอ้ จากัดสิ ทธิเช่นว่านั้นไว้อย่างชัดเจน
ข้อ 58 การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรื อค่าใช้จ่ายจากผูซ้ ้ือ
หน่วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อกองทุนรวม บริ ษทั จัดการจะกระทาได้ต่อเมื่อเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดอัตราและวิธีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด
หรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้วอย่างชัดเจน
(2) ในกรณีที่เป็ นการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นและสมควร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกองทุนรวมโดยตรงเท่านั้น
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ข้อ 59 บริ ษทั จัดการต้องอานวยความสะดวกแก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์หรื อบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ของตนในส่วนที่เกี่ยวกับ
กองทุนรวมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หมวด 2
การดาเนินงานและการมอบหมายงานของบริ ษทั จัดการ
____________________
ข้อ 60 บริ ษทั จัดการต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถและ
ความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสานักงานตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร
ในธุรกิจตลาดทุน เพื่อทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทาหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ผูจ้ ดั การกองทุน เพื่อทาหน้าที่ตดั สิ นใจลงทุนหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (1) และผูจ้ ดั การกองทุน
ตามวรรคหนึ่ง (2) อาจเป็ นบุคคลเดียวกันก็ได้
ข้อ 61 ในการแต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริ ษทั จัดการต้อง
พิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั อื่นที่ดาเนินการในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงหรื อแข่งขันกับการดาเนินการของบริ ษทั จัดการ เว้นแต่บริ ษทั จัดการแสดงได้วา่ มีการจัด
โครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ นั ได้
(2) ในกรณี ที่แต่งตั้งพนักงานของบริ ษทั จัดการเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคคลดังกล่าวต้องดารงตาแหน่งที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) ตาแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั การจัดการลงทุน
(ข) ตาแหน่งกรรมการ ผูจ้ ดั การของบริ ษทั จัดการ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่า
ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทุน

30
ข้อ 62 ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนอย่างน้อย 1 คณะ
เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูแ้ ทนจากบริ ษทั จัดการ โดยผูแ้ ทนอย่างน้อย 1 รายต้องเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(2) ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูม้ ีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ข้อ 63 ในการขอคาปรึ กษาหรื อคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
บริ ษทั จัดการต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) ดาเนินการให้กรรมการแจ้งการมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา
(2) ห้ามมิให้กรรมการผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม เข้าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนั้น
ข้อ 64 บริ ษทั จัดการต้องกากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของตนปฏิบตั ิงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 65 บริ ษทั จัดการอาจมอบหมายให้ผอู ้ ื่นบริ หารจัดการกองทุนรวมเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
และการปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน
ในการมอบหมายการบริ หารจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง โดยในกรณี ที่เป็ นการมอบหมายการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอื่น
ที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผูไ้ ด้รับมอบหมายต้องเป็ นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี และหากเป็ นการจัดการลงทุนในต่างประเทศ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากหน่วยงาน
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กากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ International Organization of
Securities Commissions (IOSCO) ที่ได้รับการยอมรับจากสานักงาน
(2) กากับและตรวจสอบการดาเนิ นการของผูร้ ับมอบหมายอย่างเพียงพอ เพื่อให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานที่สานักงานประกาศกาหนด หรื อที่สมาคมกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
หมวด 3
การจัดการลงทุน
____________________
ส่วนที่ 1
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
____________________
ข้อ 66 การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมเป็ นครั้งแรก
ให้บริ ษทั จัดการเข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่จดทะเบียน
กองทุนรวม โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม เว้นแต่
ได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 67 บริ ษทั จัดการต้องดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม
เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้บริ ษทั จัดการจะไม่ดารงมูลค่าดังกล่าวก็ได้
(1) กรณีที่เป็ นรอบปี บัญชีสุดท้ายที่กองทุนรวมสิ้ นอายุโครงการ
(2) กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 68 การคานวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีที่เป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ
ให้คานวณจากผลรวมของราคาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น และมูลค่าเงินลงทุนที่กองทุนรวม
คาดว่าจะต้องใช้ในการพัฒนาให้เป็ นโครงการที่แล้วเสร็ จ
(2) กรณี ที่เป็ นทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการที่แล้วเสร็ จ
ให้คานวณตามราคาที่ทาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น
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(3) กรณีที่มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหมวด 4
ให้คานวณโดยใช้ราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุ ด ซึ่งปรับปรุ งด้วยการได้มาหรื อจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และการตัดจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชาระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
หากกองทุนรวมนาเงินส่วนที่กนั ไว้สาหรับการชาระราคาในคราวถัด ๆ ไป ไปลงทุนในทรัพย์สิน
ตามข้อ 74(1) (2) (3) (4) (5) หรื อ (6) บริ ษทั จัดการอาจนับเงินส่วนที่กนั ไว้รวมคานวณเป็ นมูลค่า
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่งได้
ส่วนที่ 2
การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
____________________
ข้อ 69 ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมต้องไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรื อให้ผอู ้ ื่นดาเนินการเท่านั้น
(2) กองทุนรวมต้องกาหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิ ทธิ หรื อค่าตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเงื่อนไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวม และมีลกั ษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ข้อ 70 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นสิ ทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรื อสิ ทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ตามข้อ 4(3) บริ ษทั จัดการต้อง
ดาเนินการดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวมได้รับ
อย่างสม่าเสมอ
(2) หากพบความผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องที่อาจทาให้กองทุนรวมไม่ได้รับส่วนแบ่ง
รายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ต้องดาเนินการหรื อมอบหมายให้ผเู ้ ชี่ยวชาญดาเนินการให้ผปู ้ ระกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว
ข้อ 71 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
ข้อ 4(1) (2) (3) และ (4) บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ กาหนดในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผูเ้ ช่า
ผูร้ ับสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจ้างที่นาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมไปจัดหาผลประโยชน์
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มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริ งและเหตุผลต่อบริ ษทั จัดการโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ 72 ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นหุน้
ที่ออกโดยบริ ษทั ตามข้อ 4(5) บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีมาตรการหรื อกลไกที่จะทาให้บริ ษทั จัดการ
สามารถดูแลและควบคุมให้บริ ษทั ดังกล่าวมีการประกอบกิจการที่เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
และตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็ นไปในทานองเดียวกับการปฏิบตั ิ
ของกองทุนรวมโดยอนุโลม ซึ่งรวมถึงการดาเนินการของบริ ษทั จัดการดังต่อไปนี้
(1) การส่ งบุคลากรเข้าร่ วมบริ หารในกิจการของบริ ษทั ดังกล่าว โดยบุคลากรนั้น
ต้องเป็ นผูจ้ ดั การกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
(2) การดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของตนเพื่อให้ผบู ้ ริ หารและบุคคลผูม้ ีอานาจ
ควบคุมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(3) การดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ของตนเพื่อให้การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพัน
ของบริ ษทั ดังกล่าว (ถ้ามี) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้สาหรับกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณี ของ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกูย้ มื เงิน จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทุนรวมก็ได้
(4) การจัดให้มีมาตรการที่จะทาให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบการดาเนินการ
ของบริ ษทั จัดการเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรการหรื อกลไกที่บริ ษทั จัดการได้วางไว้ตามข้อกาหนดนี้
การดาเนินการของบริ ษทั จัดการเพื่อให้บริ ษทั ตามวรรคหนึ่งมีการประกอบกิจการ
ในทานองเดียวกับการปฏิบตั ิของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 69(1) โดยบริ ษทั ดังกล่าวอาจประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเองได้
ส่วนที่ 3
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น
____________________
ข้อ 73 นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแล้ว กองทุนรวม
อาจลงทุนหรื อมีไว้ซ่ ึงทรัพย์สินอื่นที่เป็ นตราสารทางการเงินตามข้อ 74 และหุน้ ที่ให้สิทธิพิเศษแก่
ผูถ้ ือหุน้ ในการอนุมตั ิการดาเนินงานบางประการ (golden share) ตามข้อ 75
อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับอัตราส่ วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทัว่ ไป โดยอนุโลม
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ข้อ 74 ตราสารทางการเงินที่กองทุนรวมอาจลงทุนในหรื อมีไว้ ได้แก่
(1) พันธบัตรรัฐบาล
(2) ตัว๋ เงินคลัง
(3) พันธบัตรหรื อหุ้นกูท้ ี่รัฐวิสาหกิจ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
เป็ นผูอ้ อก และมีกระทรวงการคลังเป็ นผูค้ ้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจานวนแบบไม่มีเงื่อนไข
(4) เงินฝากในธนาคาร หรื อบรรษัทตลาดรองสิ นเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรื อบริ ษทั เงินทุนเป็ นผูอ้ อก ทั้งนี้ หากเป็ นบัตรเงินฝาก
ที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงานก่อนการลงทุน
(6) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็ นผูอ้ อก ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง
โอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรื อผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้ หากเป็ นตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่เข้าลักษณะ
ของตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานก่อน
การลงทุน
(7) หน่วยลงทุนหรื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารแห่งหนี้ หรื อกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรื อเงินฝาก
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น
(9) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ครบถ้วนดังนี้
(ก) เป็ นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International
Organization of Securities Commissions (IOSCO) หรื อเป็ นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
(ข) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตาม (ก) จัดตั้งขึ้นเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และ
มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทและชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรื อ
มีไว้ได้
(10) หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) บริ ษทั นั้นมีการลงทุนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4(1) (2)
(3) หรื อ (4) รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษทั ดังกล่าว หรื อมีรายได้
จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4(1) (2) (3) หรื อ (4)
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปี บัญชี
(ข) บริ ษทั นั้นมิใช่บริ ษทั ตามข้อ 4(5)

35
(11) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าทาสัญญาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ ยงของกองทุนรวม
ข้อ 75 กองทุนรวมอาจลงทุนในหรื อมีไว้ซ่ ึงหุน้ ที่ออกโดยนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็ นหุน้ ที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผถู ้ ือหุ ้นในการอนุมตั ิการดาเนิ นงานบางประการ (golden share)
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้กองทุนรวมลงทุนหรื อมีไว้ได้ไม่เกิน 1 หุน้
(1) นิติบุคคลที่เป็ นผูเ้ ช่า ผูร้ ับสิ ทธิ หรื อผูร้ ับจ้างในการนาทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนรวมไปจัดหาผลประโยชน์ และนิติบุคคลดังกล่าวตกลงชาระค่าตอบแทนให้แก่
กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น
(2) นิติบุคคลที่กองทุนรวมเข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามข้อ 4(3)
ส่วนที่ 4
การได้มาเพิ่มเติมและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน และการทาธุรกรรมระหว่าง
กองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
____________________
ข้อ 76 การได้มาเพิ่มเติมและจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนรวมให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 ของภาค 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม โดยอนุโลม และให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) การได้มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรื อตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้นไป
จะกระทาได้เมื่อได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(ก) การได้มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
ข้อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ภาครัฐซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวม
(ข) การได้มาเพิม่ เติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณา
จากมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
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(2) การได้มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1)
ให้รวมถึงการได้มาเพิ่มเติมหรื อจาหน่ายไปไม่วา่ โดยทางตรง หรื อโดยทางอ้อมผ่านบริ ษทั ที่กองทุนรวม
เป็ นผูถ้ ือหุ้นตามข้อ 4(5) ด้วย
ข้อ 77 การเข้าทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรื อตั้งแต่ร้อยละ 30
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้นไป จะกระทาได้เมื่อได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การเข้าทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ ซึ่งได้ระบุไว้
อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) การเข้าทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ที่มีมูลค่าของ
สัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
การคานวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา
ทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน
ข้อ 78 การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้บริ ษทั จัดการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริ ษทั จัดการ
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามประกาศที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทาที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็ นธรรม
(ข) เป็ นธุรกรรมที่บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยกับการทาธุรกรรมไม่มีส่วนร่ วมใน
การตัดสิ นใจเข้าทาธุรกรรม
(ค) การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าทาธุรกรรมจากกองทุนรวมอยูใ่ นอัตรา
ที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
(2) การดาเนิ นการดังต่อไปนี้ บริ ษทั จัดการจะกระทาได้เมื่อได้รับมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
(ก) การเข้าทาธุ รกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็ นการได้มาเพิ่มเติม หรื อการจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาทหรื อไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า เว้นแต่เป็ นกรณีที่ตอ้ ง
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ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อสัญญาที่มีกบั ภาครัฐ ซึ่งได้ระบุไว้เป็ นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการ
กองทุนรวม
(ข) การเข้าทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดไว้ใน (ก)
(ค) การตกลง ยินยอม หรื อใช้สิทธิออกเสี ยง เพื่อให้บริ ษทั ที่กองทุนรวมเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 4(5) ทาธุรกรรมตาม (ก) หรื อ (ข) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
หมวด 4
การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
____________________
ข้อ 79 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 15 และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4(1) (2) (3) หรื อ (4)
จะกระทาโดยผูป้ ระเมินมูลค่ารายเดียวกันติดต่อกันเกิน 2 ครั้งมิได้
(2) ในกรณีดงั นี้ ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานโดยไม่ชกั ช้า
(ก) กรณีที่ปรากฏแก่บริ ษทั จัดการว่ามีเหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ
(ข) กรณีที่ได้รับการร้องขอจากผูด้ ูแลผลประโยชน์หรื อผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม
ข้อ 80 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานในกรณี ดงั ต่อไปนี้
ให้กระทาทุก 3 ปี นับแต่วนั ที่มีการประเมินมูลค่าครั้งล่าสุ ด
(1) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4(1) (2) (3) หรื อ (4)
(2) การประเมินมูลค่าในชั้นของบริ ษทั กรณี ที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็ น
หุน้ ที่ออกโดยบริ ษทั ตามข้อ 4(5)
ข้อ 81 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมหรื อบริ ษทั ตามข้อ 4(5) ลงทุน
ให้ประเมินมูลค่าตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15(3)
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หมวด 5
การขอมติและการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
____________________
ส่วนที่ 1
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการกองทุนรวม
_______________________
ข้อ 82 การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิม่ เติมโครงการจัดการกองทุนรวม
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อ 87 ข้อ 89(1) ข้อ 94 ข้อ 95 และข้อ 99 โดยอนุโลม
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริ ษทั จัดการอาจดาเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคานึงถึงความเหมาะสมของผูถ้ ือหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยของการดาเนินการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมหรื อการดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
ข้อ 83 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมในเรื่ องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุม
หรื อที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสี ยง
(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ทาให้ความเสี่ ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของกองทุนรวม
(3) การควบรวมกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ ยงแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญ
(4) การชาระและรับชาระหนี้ของกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
ข้อ 84 ในกรณี ที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีการใช้สิทธิร้องขอให้ศาลสัง่ เพิกถอนมติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการรายงานการใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนต่อสานักงานโดยไม่ชกั ช้า และรายงานความคืบหน้าของการใช้สิทธิต่อสานักงาน
ทุก 6 เดือน หรื อเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้สิทธิ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน ทั้งนี้
ให้บริ ษทั จัดการเผยแพร่ รายงานดังกล่าวในลักษณะที่ผลู ้ งทุนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงได้ดว้ ย

39
ส่วนที่ 2
การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับกองทุนรวม
_______________________
ข้อ 85 ความในส่วนนี้ให้นามาใช้บงั คับกับการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อ
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติของผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนไว้เป็ นการเฉพาะไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกรณี น้ นั แทน
ข้อ 86 การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม
บริ ษทั จัดการจะกระทาโดยการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อการส่ งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ก็ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการอาจดาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยคานึงถึงความเหมาะสมของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการดาเนินการผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
และการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรื อการดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
ข้อ 87 บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการเพื่อให้การออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การออกเสี ยงลงคะแนน ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสี ยงเท่าจานวนหน่วยลงทุน
ที่ถือ โดยถือว่า 1 หน่วยลงทุนมี 1 เสี ยง เว้นแต่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีลกั ษณะต่อไปนี้ มิให้มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
(ก) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
ในเรื่ องที่ขอมติ
(ข) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าสัดส่วนที่กาหนดตามภาค 3
ซึ่งถูกจากัดสิ ทธิออกเสี ยงเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกินกว่าสัดส่วนดังกล่าว
(ค) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่เป็ นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริ ษทั จัดการ
เดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นให้รวมถึงกองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทุกประเภท
(2) การกาหนดผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อนี้
(ก) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริ ษทั จัดการกาหนด และจานวนหน่วยลงทุนที่
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน ณ วันเดียวกันนั้น ทั้งนี้ วันที่บริ ษทั จัดการกาหนดดังกล่าวต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนลงมติ
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ไม่เกิน 2 เดือน แต่ตอ้ งไม่ก่อนวันที่บริ ษทั จัดการอนุมตั ิให้มีการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเมื่อ
บริ ษทั จัดการได้กาหนดวันเพื่อกาหนดผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิลงมติแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้
(ข) เป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่บริ ษทั จัดการรวบรวมรายชื่อได้จากการปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน
ในกรณี ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุน
รายใหญ่ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หรื อวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางที่ผลู ้ งทุนสามารถเข้าถึงได้ตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม
ข้อ 88 การขอมติโดยการจัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ในส่วนที่ 3
ข้อ 89 การขอมติโดยการส่งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จัดการต้องส่งหนังสื อขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
ก่อนวันปิ ดรับหนังสื อตอบกลับจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หนังสื อขอมติดงั กล่าวต้องระบุวนั ปิ ดรับ
หนังสื อตอบกลับไว้อย่างชัดเจน และมีรายละเอียดตามข้อ 94(1) โดยอนุโลม
(2) มติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อทารายการสาคัญตามข้อ 98 ให้ถือมติตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสี ยง
และตามหลักเกณฑ์ในข้อ 99 โดยอนุโลม
(ข) กรณี อื่นใดนอกจาก (ก) ให้นาความในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ส่วนที่ 3
การประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน
_________________
ข้อ 90 ในการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน นอกจากที่กาหนดไว้ส่วนนี้ ให้นาความใน
มาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 91 ในกรณี ที่กองทุนรวมมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ มิให้นา
ความในข้อ 92 และข้อ 93 มาใช้บงั คับ
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ข้อ 92 ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเป็ นการประชุมสามัญ
ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานให้ที่ประชุม
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรับทราบในเรื่ องดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
(1) การจัดการกองทุนรวมในเรื่ องที่สาคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวม
ในอนาคต
(2) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกองทุนรวมในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
โดยอย่างน้อยต้องมีการนาเสนองบการเงินที่ผา่ นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้ อบบัญชีแล้ว
(3) การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี
ข้อ 93 ในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเป็ นการประชุมวิสามัญ
(1) เมื่อบริ ษทั จัดการเห็นสมควรให้มีการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์
ในการจัดการกองทุนรวม
(2) เมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวน
หน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้บริ ษทั จัดการเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรี ยกประชุมไว้อย่างชัดเจน
ในกรณีที่ปรากฏเหตุตามวรรคหนึ่ง (2) บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 94 ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุน ให้บริ ษทั จัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) จัดทาหนังสื อนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับวิธีการประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริ ษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมในเรื่ องดังกล่าว โดยให้ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงมติในแต่ละวาระ และวันที่
ประสงค์จะให้มติมีผล ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการเสนอเรื่ องเพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา ให้ระบุความเห็น
ของบริ ษทั จัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเกี่ยวกับผลกระทบที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนอาจ
ได้รับจากการลงมติในเรื่ องนั้น ๆ ด้วย
(2) จัดส่งหนังสื อนัดประชุมถึงผูถ้ ือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลา
ดังนี้
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(ก) 14 วัน ในกรณีที่เป็ นการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งมีวาระที่ตอ้ งได้มติ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยง
(ข) 7 วัน ในกรณี อื่นนอกจาก (ก) และกรณีการนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนตาม
มาตรา 129/2 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษทั จัดการต้องจัดให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เข้าร่ วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้
จัดส่งหนังสื อนัดประชุมตามวรรคหนึ่งไปยังผูด้ ูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 95 ในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ผใู ้ ดเข้าประชุมและออกเสี ยงแทน
บริ ษทั จัดการต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะได้เพียง 1 ราย
(2) หนังสื อมอบฉันทะต้องระบุจานวนหน่วยลงทุนของผูม้ อบฉันทะ ชื่อผูร้ ับมอบ
ฉันทะ และครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ให้บริ ษทั จัดการระบุเอกสารที่ผรู ้ ับมอบฉันทะต้องนามาแสดงในวันประชุมผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนด้วย
ข้อ 96 การประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหน่วยลงทุนร้องขอตาม
ข้อ 93 วรรคหนึ่ง (2) หากล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่ วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมซึ่งอนุโลมใช้ตามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ให้การประชุมนั้นเป็ นอันระงับไป
ข้อ 97 ให้บริ ษทั จัดการควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎ โครงการ
จัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างบริ ษทั จัดการกับผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยต้อง
ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรื อ
พิจารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา
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ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริ ษทั จัดการส่ งหนังสื อนัดประชุม
ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
ข้อ 98 การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในเรื่ องดังต่อไปนี้ ให้ถือมติตามจานวน
หน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยง
(1) การได้มาเพิ่มเติมหรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท หรื อตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้นไป
(2) การทาธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็ นการได้มาเพิม่ เติม
หรื อการจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่นอ้ ยกว่า
20 ล้านบาทหรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
(3) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามข้อ 115(4)
(5) การเข้าทา แก้ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรื อตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้นไป
(6) การตกลง ยินยอม หรื อใช้สิทธิออกเสี ยง ในกรณีที่บริ ษทั ที่กองทุนรวมเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ตามข้อ 4(5) จะดาเนินการตาม (1) (2) (3) (4) หรื อ (5)
ข้อ 99 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด มติของ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่
ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุนไม่วา่
กรณีใด ให้ได้รับมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งให้
ได้รับมติผถู ้ ือหน่วยลงทุนชนิ ดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น
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หมวด 6
การจ่ายเงินปันผล
____________________
ข้อ 100 ให้บริ ษทั จัดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ
รอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วตามหลักเกณฑ์ในข้อ 101 ทั้งนี้ ภายใน
90 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรื อวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้บริ ษทั จัดการจ่ายเงินปันผล
ข้อ 101 กาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วตามข้อ 100 ได้แก่กาไรสุ ทธิที่ทาการปรับปรุ งด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(1) การหักกาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการปรับปรุ งด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สานักงาน
กาหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม
(2) การหักด้วยรายการเงินสารองตามข้อ 102
ข้อ 102 บริ ษทั จัดการอาจกันเงินสารองได้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้
(1) การซ่อมแซม บารุ งรักษา หรื อปรับปรุ งกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม
ตามแผนที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสื อชี้ชวน หรื อที่บริ ษทั จัดการ
ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(2) การจ่ายชาระหนี้ เงินกูย้ มื หรื อภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้ มื เงิน
ที่กาหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสื อชี้ชวน หรื อที่บริ ษทั จัดการได้แจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
(3) การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนชนิ ดที่ให้สิทธิในการได้รับประโยชน์
ตอบแทนหรื อการคืนเงินทุนในลาดับแรก
ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่าย หรื อ
ผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็ นต้น ให้บริ ษทั จัดการกันสารองตามวรรคหนึ่งได้ในจานวน
ไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจานวนเงินที่มีภาระตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
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หมวด 7
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
____________________
ข้อ 103 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิ
จากสานักงาน เว้นแต่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งจานวนต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนโดยได้รับชาระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน และได้เริ่ มเสนอขายภายใน
1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าว
(2) กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเป็ นการทัว่ ไปโดยกาหนดเงื่อนไขให้
ผูท้ ี่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจานวนการจองซื้ อไม่เกินกว่า
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็ นการเสนอขายตามมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อ
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่จะทาให้กองทุนรวม
หรื อบริ ษทั จัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
____________________
ข้อ 104 การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจะได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมมีลกั ษณะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
ตามหมวด 1 ของภาค 1 โดยอนุโลม
(2) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไม่ขดั หรื อแย้งกับโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรื อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสั่งที่
ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย
(3) ผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีมติโดยชัดแจ้งอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ด้วยคะแนนเสี ยงตามที่กาหนดในหมวด 5 ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นการเพิม่ เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็ นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนบางราย ต้องไม่มีผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดคัดค้าน
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว
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(4) หนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ต้องมีขอ้ มูล
อย่างน้อยตามข้อ 105 หรื อข้อ 106
ข้อ 105 หนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ เพื่อเพิม่
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(2) จานวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยลงทุน
(3) ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้ งทุนต่ากว่าราคาที่เสนอขายต่อผูถ้ ือ
หน่วยลงทุน หรื อต่ากว่าราคาตลาด (ถ้ามี) บริ ษทั จัดการจะแสดงเหตุผลที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ
ผูล้ งทุนในราคาดังกล่าว
(4) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม โดยบริ ษทั จัดการจะระบุขอ้ มูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
(price dilution)
(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรื อสิ ทธิออกเสี ยงของผูถ้ ือหน่วยลงทุนเดิม
(control dilution)
(ค) ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 106 ในกรณีที่เป็ นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อให้ได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากข้อมูลตามข้อ 105 แล้ว หนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อแจ้งผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
(2) หลักเกณฑ์การกาหนดราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
(3) สรุ ปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว
และสมมติฐานที่สาคัญในการประเมินมูลค่า
(4) ความเห็นของบริ ษทั จัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
ในการประเมินมูลค่าตาม (3)
(5) สรุ ปสาระสาคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และร่ างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) การกูย้ มื เงินและผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น แหล่งที่มาและจานวน
เงินที่จะกูย้ มื ทรัพย์สินที่จะนาไปเป็ นหลักประกัน ลาดับสิ ทธิของเจ้าหนี้เงินกูย้ มื และผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ที่ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็ นต้น
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ในกรณีที่บริ ษทั จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุ จริ ตและสมเหตุสมผลว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลบางรายการตามวรรคหนึ่งก่อนการเข้าทารายการที่ได้รับมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน
จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยรวม บริ ษทั จัดการจะไม่ระบุ
ข้อมูลนั้นก็ได้ โดยให้แสดงเหตุผลในการไม่ระบุขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในหนังสื อนัดประชุมหรื อหนังสื อ
แจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อความจาเป็ นในการไม่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นหมดไป
ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า
ส่วนที่ 2
การยืน่ คาขออนุมตั ิเพิม่ เงินทุนจดทะเบียน
____________________
ข้อ 107 ให้บริ ษทั จัดการที่ประสงค์จะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคาขอดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมในส่ วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(2) ร่ างหนังสื อชี้ชวนที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ร่ างหนังสื อชี้ชวน
ดังกล่าวจะยังไม่ระบุขอ้ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้
(3) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่ระบุในคู่มือสาหรับประชาชน
ข้อ 108 เมื่อบริ ษทั จัดการได้ยนื่ คาขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 107 แล้ว ให้บริ ษทั จัดการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่มีสาระตรงตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมและร่ างหนังสื อชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุ ดต่อผูล้ งทุนผ่านระบบ
การรับส่งข้อมูลตามที่กาหนดไว้บนเว็บไซต์ของสานักงาน
ข้อ 109 ให้สานักงานแจ้งผลการพิจารณาคาขออนุมตั ิเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวมภายใน 165 วันนับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ
สาหรับประชาชน
ส่วนที่ 3
การดาเนินการเมื่อได้รับอนุมตั ิให้เพิม่ เงินทุนจดทะเบียน
____________________
ข้อ 110 บริ ษทั จัดการที่ได้รับอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
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(1) เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากสานักงาน
ให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
(2) จัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในภาค 2
(3) แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมและการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
ข้อ 111 ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม บริ ษทั จัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ โดยต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 25
และข้อ 26 โดยอนุโลม
ข้อ 112 บริ ษทั จัดการต้องจัดให้มีการยืน่ คาขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่
เสนอขายต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4
การสิ้ นสุ ดการอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
____________________
ข้อ 113 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมเป็ นอันสิ้ นสุ ดลง
(1) บริ ษทั จัดการมิได้เริ่ มเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนภายใน
กาหนดเวลาตามข้อ 110(1)
(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกูย้ มื เงินจากบุคคลอื่น (ถ้ามี)
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
ข้อ 114 ในกรณี ที่การอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิ้ นสุ ดลงตาม
ข้อ 113(2) ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้สานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน
(2) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจาก
การจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้อหน่วยลงทุนภายใน 14 วันนับแต่วนั สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่ วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากบริ ษทั จัดการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลานั้นได้เพราะพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่ งที่บริ ษทั จัดการต้องรับผิดชอบ
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ให้บริ ษทั จัดการชาระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลานั้นจนถึง
วันที่บริ ษทั จัดการคืนเงินค่าจองซื้อครบถ้วน
หมวด 8
การลดเงินทุนจดทะเบียน
____________________
ข้อ 115 การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริ ษทั จัดการอาจกระทาได้เฉพาะ
เมื่อเข้ากรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการจัดการกองทุนรวม
(2) กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปั นผล ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งด้วยว่ากองทุนรวมไม่มี
กาไรสะสมเหลืออยูแ่ ล้ว
(3) กองทุนรวมมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้ งนาไปใช้ใน
การคานวณกาไรสุทธิที่ปรับปรุ งแล้วของกองทุนรวม
(4) กรณี อื่นใดที่มีมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ข้อ 116 ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมแล้ว แต่ปรากฏเหตุขดั ข้องในภายหลังอันทาให้ไม่สามารถได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานดังกล่าวได้
ข้อ 117 การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) กระทาโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรื อจานวนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของ
กองทุนรวมที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็ นหลายชนิด และจะมีการลดเงินทุนจดทะเบียนของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดไม่พร้อมกันหรื อไม่เท่ากัน ให้กระทาได้โดยการลดจานวนหน่วยลงทุนเท่านั้น
(2) เฉลี่ยเงินคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียน ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หกั เงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกาไรสะสมของกองทุนรวม
ข้อ 118 ในกรณีที่บริ ษทั จัดการมีการขอมติจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุน
จดทะเบียนของกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุม
หรื อหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี
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(1) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(2) จานวนเงินทุนจดทะเบียนและจานวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลง
ในแต่ละครั้ง
(3) ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม
ข้อ 119 ในการลดเงินทุนจดทะเบียน ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวมและการแก้ไข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
(2) จัดให้มีขอ้ มูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกครั้งของกองทุนรวมไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั จัดการเพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียด
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
(ข) จานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมและจานวนเงินทุนจดทะเบียน
ต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละครั้ง
(ค) วันปิ ดสมุดทะเบียน และวันที่ดาเนินการเฉลี่ยเงินคืนผูถ้ ือหน่วยลงทุน
หมวด 9
การเลิกกองทุนรวม
____________________
ข้อ 120 ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการเลิกกองทุนรวม ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย เว้นแต่จะได้รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) เมื่อมีการจาหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม
และบริ ษทั จัดการนาเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จนทาให้กองทุนรวมมีเงินทุน
จดทะเบียนต่ากว่า 2,000 ล้านบาทเมื่อคานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
(3) เมื่อมีการจาหน่ ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม
และบริ ษทั จัดการไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทุนรวม ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่จาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
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(4) เมื่อสานักงานมีคาสั่งเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
(5) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
หมวด 10
การเปิ ดเผยข้อมูลเหตุการณ์สาคัญของกองทุนรวม
____________________
ข้อ 121 ให้บริ ษทั จัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสานักงานเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ
เกิดขึ้น อันมีหรื อจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อต่อการตัดสิ นใจลงทุน
หรื อต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สานักงาน
ประกาศกาหนด
ข้อ 122 ภายใต้บงั คับของข้อ 121 เมื่อมีเหตุที่ทาให้หรื ออาจทาให้ตอ้ งเลิกกองทุนรวม
ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการรายงานเหตุการณ์สาคัญของ
กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์หรื อโครงสร้างพื้นฐาน ด้วย
(1) กรณีที่เป็ นการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบกาหนดอายุของโครงการหรื อ
เพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทราบเป็ นหนังสื อก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
(ข) ดาเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนทราบเรื่ องดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ เช่น ประกาศในหนังสื อพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็ นต้น
(2) กรณี อื่นนอกจาก (1) ให้รายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์โดยไม่ชกั ช้า
ภาค 5
อานาจของสานักงาน
____________________
ข้อ 123 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งต่อสานักงานที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยดังต่อไปนี้
สานักงานอาจไม่อนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมตามคาขอได้
(1) กองทุนรวมที่ขออนุมตั ิจดั ตั้งมีลกั ษณะหรื อรู ปแบบเป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อ
เงื่อนไขที่จะได้รับอนุมตั ิตามประกาศนี้ แต่มีขอ้ เท็จจริ งซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ ความมุ่งหมายหรื อ
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เนื้อหาสาระที่แท้จริ ง (substance) ของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อประกาศนี้
(2) การจัดตั้งกองทุนรวมอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรื อนโยบายของรัฐ
(3) กองทุนรวมที่ขออนุมตั ิมีลกั ษณะเป็ นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นหลัก
(4) การจัดตั้งกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรื อ
(5) การจัดตั้งกองทุนรวมอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผูล้ งทุน หรื ออาจทาให้ผลู ้ งทุน
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม หรื อผูล้ งทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรื อเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
ข้อ 124 ในกรณี ที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สานักงานอาจผ่อนผัน
ไม่นาหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณากับคาขอ หรื อไม่นาเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บงั คับ
กับการขอจัดตั้งกองทุนรวม
(1) มีขอ้ เท็จจริ งที่ชดั เจนซึ่งทาให้พิจารณาได้วา่ หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้
ไม่มีนัยสาคัญสาหรั บการพิจารณาอนุ ญาตในกรณี น้ ัน และประโยชน์ท่ีจะได้ไม่คุม้ ค่ากับต้นทุน
ในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขดังกล่าว
(2) บริ ษทั จัดการมีขอ้ จากัดตามกฎหมายอื่นที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3) บริ ษทั จัดการมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
การผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คานึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูล
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนและมาตรการคุม้ ครองผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ สานักงานอาจกาหนด
เงื่อนไขให้บริ ษทั จัดการต้องปฏิบตั ิดว้ ยก็ได้
ข้อ 125 ในกรณีที่ปรากฏต่อสานักงานว่าข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ที่สานักงานนามา
พิจารณาเพื่ออนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ สานักงานอาจสั่งให้บริ ษทั จัดการแก้ไข
หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม หรื อระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อเพิกถอน
การอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมได้
(1) เป็ นเท็จ
(2) ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญอันอาจทาให้บุคคลผูเ้ ข้าซื้อหน่วยลงทุนเสี ยหาย
(3) คลาดเคลื่อนในสาระสาคัญหรื อมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการลงทุนของผูเ้ ข้าซื้อหน่วยลงทุน

53
(4) มีเหตุการณ์ที่มีผลให้ขอ้ เท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ดงั กล่าวเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งหากปรากฏต่อสานักงานก่อนการอนุมตั ิ สานักงานอาจไม่อนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมนั้น
ข้อ 126 ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอานาจของสานักงานตามข้อ 123 ข้อ 124 และ
ข้อ 125 มาใช้บงั คับกับการพิจารณาอนุมตั ิให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยอนุโลม
ข้อ 127 สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมได้ หากปรากฏกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือ
หน่วยลงทุนกับบริ ษทั จัดการ ที่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดตามประกาศนี้
(2) มีการดาเนินการเมื่อได้รับอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามหมวด 3 ใน
ภาค 1 และส่วนที่ 1 ในหมวด 3 ของภาค 4
(3) มีการลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่เป็ นไปตามแผนการลงทุนที่ได้กาหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็ นกรณีที่มีผลกระทบ
อย่างมีนยั สาคัญต่อการดาเนินการของกองทุนรวม
(4) มีการจัดการกองทุนรวมโดยฝ่ าฝื นหรื อมิได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในภาค 4
ข้อ 128 เมื่อมีการเพิกถอนการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม หากได้มีการเสนอขาย
หน่วยลงทุนแล้ว แต่ยงั มิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริ ษทั จัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินที่ได้รับจากการจาหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผจู ้ องซื้ อหน่วยลงทุน
โดยให้นาความในข้อ 30(2) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว
ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที
ข้อ 129 ให้สานักงานมีอานาจประกาศกาหนดประเภทหรื อลักษณะของค่าใช้จ่าย
ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถจ่ายจากเงินของกองทุนรวมได้
ข้อ 130 ให้สานักงานมีอานาจผ่อนผันการปฏิบตั ิของบริ ษทั จัดการตามข้อกาหนด
ในเรื่ องดังต่อไปนี้ได้ เมื่อบริ ษทั จัดการสามารถแสดงได้ว่าเป็ นกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นและสมควร
(1) ระยะเวลาในการเข้าทาสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(2) การดารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้ นรอบปี บัญชี
(3) การกระจายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป และการนา
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี ของกองทุนรวมที่มี
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การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ ซึ่งต่อมาได้พฒั นาเป็ น
โครงการที่แล้วเสร็ จ
(4) การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุที่มีจานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 35 ราย
ข้อ 131 สานักงานอาจกาหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์
ในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้ ได้ และเมื่อมีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่า
บริ ษทั จัดการได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้แล้ว
ภาค 6
บทเฉพาะกาล
____________________
ข้อ 132 ในกรณีของกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
กับสานักงานแล้วก่อนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ให้บริ ษทั จัดการสามารถดาเนินการจัดประชุม
สามัญผูถ้ ือหน่วยลงทุนประจาปี ตามข้อ 92 เป็ นครั้งแรกสาหรับรอบปี บัญชีที่สิ้นสุ ดในหรื อหลังวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 แต่ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ โดยให้บริ ษทั จัดการจัดประชุม
ดังกล่าวภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชีน้ นั
ข้อ 133 ให้บรรดาประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาสั่ง และหนังสื อเวียน ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งใช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บงั คับ ยังคงใช้บงั คับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อกาหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คาสัง่ และหนังสื อเวียน
ที่ออกหรื อวางแนวปฏิบตั ิตามประกาศนี้ใช้บงั คับ
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ข้อ 134 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทน. 1/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
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