
 
 

 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ที่ ทน. 38/2564 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบบัที่ 2) 

_____________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ค) ใน (3) ของขอ้ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 
  “(ค)  หนา้ที่ในการตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ดงัน้ี 

1.  ด าเนินการตรวจตราสภาพทรพัยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
ลงทุนให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่กองทุนรวมเขา้ครอบครองและด าเนินการให้มีการตรวจตรา
สภาพทรัพยสิ์นนั้นในครั้ งต่อ ๆ ไปอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง  ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานอาจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมและบริษทัจดัการตกลงกนัได้ 

2.  บนัทึกสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ผูดู้แลผลประโยชน์ได้
ตรวจตราให้ถูกตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริงให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่เร่ิมด าเนินการ
ตรวจตราทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น 

3.  แจง้ให้บริษทัจดัการทราบภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัที่ผูดู้แลผลประโยชน์
พบว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั” 

  ขอ้ 2   ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นขอ้ 72/1 ในส่วนที่ 2 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ของหมวด 3 การจดัการลงทุน แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  
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  “ขอ้ 72/1   ใหบ้ริษทัจดัการจดัให้มีการตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนรวมลงทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัให้มีการตรวจตราสภาพทรพัยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุน 
ให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่กองทุนรวมเขา้ครอบครองและด าเนินการให้มีการตรวจตราสภาพ
ทรัพยสิ์นนั้นในครั้ งต่อ ๆ ไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  ทั้งน้ี การตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานอาจด าเนินการดว้ยวิธีการหรือกลไกที่น่าเช่ือถือตามที่ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและ
บริษทัจดัการตกลงกนัได ้
   (2)  จดัให้มีการบนัทึกสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างถูกตอ้ง 
และครบถว้นให้แลว้เสร็จภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่เร่ิมตรวจตรา 
  (3)  ส่งส าเนาบนัทึกตรวจตราสภาพทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 5 วนัท าการนบัแตว่นัท าบนัทึกแลว้เสร็จ 
   (4)  หากบริษทัจดัการตรวจพบหรือไดร้ับแจง้จากผูดู้แลผลประโยชน์ว่าทรัพยสิ์น 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานช ารุดบกพร่องอย่างมีนยัส าคญั ให้บริษทัจดัการด าเนินการให้มีการซ่อมแซม
ทรัพยสิ์นนั้นให้อยู่ในสภาพที่จะใชห้าผลประโยชน์ไดโ้ดยเร็ว” 

  ขอ้ 3   ใหย้กเลิกความในขอ้ 100 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562  และให้ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
  “ขอ้ 100   บริษทัจดัการตอ้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิ 
ที่ปรับปรุงแลว้ในแต่ละรอบปีบญัชี  ทั้งน้ี ภายใน 90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชี หรือวนัส้ินรอบ 
ระยะเวลาบญัชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แลว้แต่กรณี 
         ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแลว้ตามวรรคหน่ึง ให้หมายถึงก าไรสุทธิที่หักดว้ยรายการ 
เงินส ารองเฉพาะเพื่อการดงัน้ี  

       (ก)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ 
กองทุนรวมตามแผนที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนังสือช้ีชวน  
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหนา้ 
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       (ข)  การช าระหน้ีเงินกูย้ืมหรือภาระผูกพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้ืมเงิน
ที่ก าหนดไวอ้ย่างชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี รายงานประจ าปี หรือที่บริษทัจดัการไดแ้จง้ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 
         (ค)  การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการไดร้ับประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก (ถา้มี) 

(2)  ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะตอ้งพิจารณา
ถึงความจ าเป็นในการด ารงเงินสดของกองทุนรวมให้เหมาะสม  ทั้งน้ี ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด  

(3)  บริษทัจดัการตอ้งไม่กูย้ืมเงินเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
(4)  ในกรณีที่กองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมใิหบ้ริษทัจดัการจ่ายเงนิปันผล 

  ในกรณีที่บริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตามวรรคหน่ึง (1) ผูดู้แลผลประโยชน์และบริษทัจดัการตอ้งช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อส านกังาน  
ตามแนวทางที่ส านกังานก าหนด และเปิดเผยให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบในการประชุมสามญัประจ าปี” 

  ขอ้ 4   ใหย้กเลิกขอ้ 101 และขอ้ 102 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที่ ทน. 38/2562  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวนัที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562   

  ขอ้ 5   ในกรณีที่สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ใดมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหนา้ที่ของ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ที่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดในประกาศน้ี  ให้บริษทัจดัการด าเนินการให้มีการแกไ้ข
เพิ่มเติมสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีภายในโอกาสแรก 
ที่กระท าได ้

  ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 (นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


