ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 23/2563
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(ฉบับที่ 5)
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สานักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 26 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี เมื่อมีเหตุดงั นี้
1. เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
2. เมื่อทรัสตีไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(ข) กาหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงทรัสตีในกรณีที่ปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (4) ในข้อ 27 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความ
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ก) เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องกาหนดไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ลาออก
2. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ เมื่อปรากฏว่าผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์มิได้จดั การกองทรัสต์ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อประกาศที่กาหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์

2
3. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
4. สานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อสั่งพักการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้าสิ บวัน ทั้งนี้ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
5. ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สิ้นสภาพนิติบุคคล”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ น (5/1) ในข้อ 31 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 20/2560
เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
“(5/1) อานาจหน้าที่ของทรัสตี ตามข้อ 36/1”
ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็ นข้อ 36/1 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
“ข้อ 36/1 รายการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของทรัสตี ต้องมีขอ้ กาหนดที่แสดงสาระสาคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ข้อกาหนดเกี่ยวกับสิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของทรัสตี
(2) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน
ค่าตอบแทนทรัสตี ซึ่งรวมถึงข้อกาหนดดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงทรัสตี เมื่อมีเหตุดงั นี้
1. เหตุตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. 2550
2. เมื่อทรัสตีไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็ นทรัสตี
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(ข) กาหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงทรัสตีในกรณีที่ปรากฏเหตุตาม (ก) 2. ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงเหตุดงั กล่าว”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 37 แห่งประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สร. 25/2558 เรื่ อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(3) เหตุในการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องกาหนดไว้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
(ข) สานักงาน ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อสั่งพักการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นเวลาเกินกว่าเก้าสิ บวัน ทั้งนี้ ตามประกาศ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน
(ค) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์สิ้นสภาพนิติบุคคล”
ข้อ 6 ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ใดมีรายการและข้อความที่ขดั
หรื อแย้งกับข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ให้ทรัสตีดาเนินการให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ภายในโอกาสแรกที่กระทาได้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

