
 

 

 
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี สร. 23/2563 
เร่ือง  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบบัท่ี 5) 

    

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญติัทรัสต์ 
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ส านกังาน ก.ล.ต. ออกประกาศไวด้งัน้ี 

ขอ้ 1   ใหย้กเลิกความใน (2) ของขอ้ 26 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน   
  “(2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เง่ือนไขและวิธีการเปล่ียนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การเปล่ียนแปลงทรัสตี เม่ือมีเหตุดงัน้ี 
1.  เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
2.  เม่ือทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี  
(ข)  ก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงทรัสตีในกรณีท่ีปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซ่ึงตอ้ง

ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว”  

  ขอ้ 2   ใหย้กเลิกความใน (ก) ของ (4) ในขอ้ 27 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความ 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “(ก)  เหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

1.  ผูจ้ดัการกองทรัสตล์าออก  
2.  ผูจ้ดัการกองทรัสตถ์ูกถอดถอนจากการท าหนา้ท่ี เม่ือปรากฏวา่ผูจ้ดัการ 

กองทรัสตมิ์ไดจ้ดัการกองทรัสตต์ามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือประกาศท่ีก าหนด
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสต ์ 
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3.  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
ใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน 
การปฏิบติังาน 

4.  ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
หรือสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกินกวา่เกา้สิบวนั  ทั้งน้ี ตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน 

5.  ผูจ้ดัการกองทรัสตส้ิ์นสภาพนิติบุคคล”   

ขอ้ 3   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (5/1) ในขอ้ 31 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 20/2560   
เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 
  “(5/1)  อ านาจหนา้ท่ีของทรัสตี  ตามขอ้ 36/1” 

ขอ้ 4   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 36/1 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความในสัญญา
ก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
  “ขอ้ 36/1   รายการเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของทรัสตี ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของทรัสตี 
  (2)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแต่งตั้ง เง่ือนไขและวิธีการเปล่ียนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การเปล่ียนแปลงทรัสตี เม่ือมีเหตุดงัน้ี 
1.  เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ. 2550   
2.  เม่ือทรัสตีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี  
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(ข)  ก าหนดเวลาการเปล่ียนแปลงทรัสตีในกรณีท่ีปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุดงักล่าว”  

ขอ้ 5   ใหย้กเลิกความใน (3) ของขอ้ 37 แห่งประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สร. 25/2558  เร่ือง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัรายการและขอ้ความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558   
และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

“(3)  เหตุในการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทรัสต ์ตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
(ก)  ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่สามารถด ารงเงินกองทุนตามประกาศส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการ 
ใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน 
การปฏิบติังาน 

(ข)  ส านกังาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการใหค้วามเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
หรือสั่งพกัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นเวลาเกินกวา่เกา้สิบวนั  ทั้งน้ี ตามประกาศ 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการ 
ในการใหค้วามเห็นชอบผูจ้ดัการกองทรัสต์ของทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน 

(ค)  ผูจ้ดัการกองทรัสตส้ิ์นสภาพนิติบุคคล” 

ขอ้ 6   ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสตข์องกองทรัสตใ์ดมีรายการและขอ้ความท่ีขดั 
หรือแยง้กบัขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ี ใหท้รัสตีด าเนินการใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อตั้งทรัสตเ์พื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศน้ีภายในโอกาสแรกท่ีกระท าได ้

ขอ้ 7   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 


