
 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน. 1/2554 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับประมวล) 

__________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 100 มาตรา 109 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย 
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1   ในประกาศนี้ 
 (1)  “กองทุนรวม”  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
 (2)  “บริษัทจัดการ”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 (3)  “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า 
  (ก)  กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ข)  สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ค)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต  หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้
ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนใดที่ได้จากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  (ง)  สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 
หรือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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  (จ)7  หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่มีลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้  
   1.  มีการลงทุนในทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือมีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินตาม (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี และ 
   2.  มีกองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนหุ้น 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้นและเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทนั้น 
  (ฉ)7  ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทตาม (จ) หรือสัญญาที่มีลักษณะเป็นการให้
กู้ยืมเงิน แก่บริษัทตาม (จ)  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวแล้ว 

(4)4  “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความว่า   กิจการดังต่อไปนี้ 
(ก)  ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ 
(ข)  ไฟฟ้า 
(ค)  ประปา 
(ง)  ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน 
(จ)  ท่าอากาศยานหรือสนามบิน 
(ฉ)  ท่าเรือน้ าลึก 
(ช)  โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ซ)  พลังงานทางเลือก  
(ฌ)  ระบบบริหารจัดการน้ า หรือการชลประทาน 
(ญ)  ระบบป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงระบบเตือนภัยและระบบจัดการ 

เพื่อลดความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วย 
(ฎ)  ระบบจัดการของเสีย 
(ฏ)  กิจการที่มีลักษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (ก) ถึง (ฎ) หลายกิจการ 

(multi-infrastructure) ประกอบกัน โดยกิจการที่ประกอบกันเหล่านั้นเข้าลักษณะที่ครบถ้วนดังนี้ 

                                                        
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม  
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2558  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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1.  มีความเชื่อมโยง ส่งเสริม หรือก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน  
หรือต่อชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน  

2.  ก่อให้เกิดหรือจะก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
ของรายได้รวมของกิจการทั้งหมดที่ประกอบกันนั้น 
 (5)  “บริษัท”  หมายความว่า   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 

(6)  “พลังงานทางเลือก”  หมายความว่า   กิจการที่ผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงาน 
ที่ใช้แล้วไม่หมดไปและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ากว่าพลังงานจากฟอสซิล 
  (6/1)1  “ภาครัฐ”  หมายความว่า    
 (ก)  ส่วนราชการ 
 (ข)  องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล 
และกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดต้ังกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย 

(7)3  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  
(8)  “ตลาดหลักทรัพย์”  หมายความว่า   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(9)  “โครงการที่แล้วเสร็จ”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างแล้ว

เสร็จ และเร่ิมมีรายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว  
 (10)  “โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ”  หมายความว่า   กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่
โครงการที่แล้วเสร็จ  
  (11)  “ผู้ลงทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   บุคคลที่ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนครั้งแรกเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท  ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมเมื่อรวมกับ 
หน่วยลงทุนที่ถืออยู่แล้วต้องคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท 
 การค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมูลค่าการซื้อขาย
หน่วยลงทุนในแตล่ะคร้ัง 

(12)3   ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
3ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
3ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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(13)2  “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า   บุคคลดังต่อไปนี้ 
 (ก)  บุคคลที่เกี่ยวข้องตามประกาศเกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อให้เกิด 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยอนุโลม 

 (ข)  บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวม โดยให้มีความหมายตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามค าว่า 
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม 
  (14)  “ที่ปรึกษาทางการเงิน”  หมายความว่า   ที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชี 
ที่ส ำนักงำนให้ควำมเห็นชอบ 

(15)  “ผู้ดูแลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
  (16)2  “กลุ่มบุคคลเดียวกัน”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
(ข)  นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือ

เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
 (ค)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)  แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

(16/1)3  “บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนได้ 

(17)  “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความว่า   เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจาก 
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไว้กับส านักงาน 

(17/1)8  “ผู้สอบบัญชี”  หมำยควำมว่ำ   ผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
8แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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 (18)  “สมาคม”  หมายความว่า   สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดต้ังและจดทะเบียนกับส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการส่งเสริมและพัฒนา 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการลงทุน 

ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 (1)  การขออนุมัติและการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (2)  การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3)  การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (4)  การบริหารและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองที่นอกเหนือจาก (3) 

ข้อ 3   นอกจากการปฏิบัติตามประกาศนี้แล้ว  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศอ่ืนที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม 
  (2)  รายการในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
  (3)  หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
  (5)  การจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (6)  การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน  
  (7)  การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
  (8)  การช าระบัญชีของกองทุนรวม 
  ในกรณีที่ไม่มีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งส าหรับกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างเฉพาะเจาะจง  ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศอื่นที่ก าหนด 
หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งส าหรับกองทุนรวมทั่วไป 

ข้อ 4   การจัดต้ังและการจัดการกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลัก 
การด าเนินธุรกิจตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย 
การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และการด าเนินการ 
เมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

(1)  การจัดต้ังกองทุนรวมและการด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในภาค 1   

(2)  ข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของกองทุนรวมภายหลังการจัดตั้งตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในภาค 2 
  (3)  หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในภาค 3 
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ข้อ 5   บริษัทจัดการต้องบริหารและจัดการกองทุนรวมด้วยความรับผิดชอบ  
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทั้งต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย โครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ 
บริษัทจัดการ และมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย  

  ข้อ 6   บริษัทจัดการต้องจัดให้มีระบบงานส าหรับการบริหารและจัดการกองทุนรวม 
อย่างน้อยในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (1)  การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการของกองทุนรวม  
ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการบริหารและจัดการกองทุนรวม 
  (2)  การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดต้ังกองทุนรวม รวมทั้ง 
การตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน  
ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนรวมและทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน 
  (3)  การก ากับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ข้อ 7   ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่า 
บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในประกาศนี้แล้ว 

ภาค 1 
การขออนุมัติและการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม  

_________________ 

 ข้อ 8   บริษัทจัดการที่ประสงค์จะจัดต้ังกองทุนรวม ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  การขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อก าหนดในหมวด 1   
 (2)  เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการด าเนินการตามหมวด 2  
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ปฏิบัติตามข้อก าหนดทั่วไปในส่วนที่ 1   
  (ข)  จัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 2 และ 
  (ค)  ลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 4  

ในกรณีที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในส่วนที่ 3 ของ
หมวด 2 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว 
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หมวด 1 
ข้อก าหนดส าหรับการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม 

________________ 

ส่วนที ่1 
ลักษณะของกองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้ง 

_____________________ 

  ข้อ 9   กองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้ง ต้องมีข้อก าหนดในเอกสารของกองทุนรวม 
ที่แสดงลักษณะของกองทุนรวมดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน  เว้นแต่เป็นการรับซื้อคืน 
หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการสามารถ 
แสดงได้ว่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความอยู่รอดของกองทุนรวม 
  (2)  ชื่อของกองทุนรวม ซึ่งมีค าว่า “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” น าหน้า และ 
ค าแสดงประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน 
  (3)11  มีเงินทุนโครงการไม่ต่ ากว่าสองพันล้านบาท และมีนโยบายที่จะลงทุนในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท โดยในกรณีที่มีนโยบายจะลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ มูลค่าการลงทุนในแต่ละ
โครงการต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท  เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้ มูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการ
อาจน้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาทได้ 

(ก)  การลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
(ข)  การลงทุนในกิจการตามข้อ 1(4) (ฏ) ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการ 

ที่ประกอบกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท  ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับกิจการไฟฟ้า
  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าที่ตราไว้เป็นมูลค่าเท่ากัน และในกรณีที่มี 
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 11  
   

                                                        
11แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561) 
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(5)6  มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นหลัก  
ซึ่งกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชำชนในวงกว้ำงของประเทศไทย ทั้งนี้ 
ต้องไม่ปรำกฏว่ำจะมีกำรเข้ำท ำสัญญำกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกับบุคคล 
ที่มีลักษณะตำมข้อ 11/1 

4กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างของ
ประเทศไทยตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงกิจการที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก)  กิจการที่จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน 

(ข)  กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่กำรด ำเนินกำรเป็นผลท ำให้ประชำชนในวงกว้ำง
ได้รับประโยชน์ทำงอ้อมในด้ำนสุขอนำมัย ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี และด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

(ค)  กิจการที่จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการทั้งหมดแก่ภาครัฐ 
(ง)  กิจการที่จ าหน่ายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ 

ภาคธุรกิจเอกชนในวงกว้าง ซึ่งการจ าหน่ายหรือให้บริการนั้นไม่มีลักษณะเป็นการจ ากัดเฉพาะแก่ 
ภาคธุรกิจเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  ทั้งนี้ ในขณะที่ยื่นค าขอ ต้องไม่ปรากฏว่า 
ภาคธุรกิจเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการเกินกว่าหนึ่งในสาม 
ของก าลังการผลิตหรือการให้บริการสูงสุดของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น  เว้นแต่จะแสดงได้ว่า 
การเกินอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะของอุตสาหกรรมกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นเอง  
ที่ผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการมีจ านวนน้อยราย และไม่มีการกีดกันบุคคลอ่ืนที่จะเข้าซื้อสินค้าหรือ 
ใช้บริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น   

ให้ถือว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นกลุ่มเดียวกัน 
กับภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคหนึ่ง 

1.  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเป็นผู้ถือหุ้น
หรือหุ้นส่วนของภาคธุรกิจเอกชนดังกล่าว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสามสิบของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมดของภาคธุรกิจเอกชนนั้น 

                                                        
6แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 60/2558  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
4แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 13/2558  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 
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2.  นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม 1. เป็นบุคคลเดียวกัน 
3.  คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 1. 

(5/1)1  ในขณะที่ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้ง มีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม
จะลงทุนอย่างแน่นอนแล้ว  ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนีด้้วย 

(ก)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินในการจดัให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ข้อมูลด้านการเงิน กฎหมาย และ
เทคนิคเฉพาะทาง เป็นต้น และมีความเห็นวา่กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

    1.  มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีศักยภาพ 
ในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมได้อย่างต่อเน่ือง 

 2.  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาที่ครบถ้วน ชัดเจน บังคับได้ 
ตามกฎหมาย และเพียงพอต่อการที่กองทุนรวมจะใช้ด าเนินการหรือจัดหาผลประโยชน์ได้  
 (ข)  จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 
 (ค)  ในกรณีที่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุนเป็นสิทธิใน 
การรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้  บริษัทจัดการต้องด าเนินการให้ 
ผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นคู่สัญญาจัดให้มีกลไกให้บริษัทจัดการหรือผู้ที่บริษัทจัดการ 
มอบหมายสามารถเข้าตรวจสอบหรือสอบยันความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวม 

ได้รับตามข้อตกลง ตลอดจนจัดส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทจัดการเพื่อใช้ในการติดตาม
และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ดังกล่าว 
  (6)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ต้องมีข้อก าหนดให้กองทุนรวมน าเงินส่วนที่กันไว้ส าหรับการช าระราคาในคราวถัด ๆ ไป ไปลงทุน 
ในทรัพย์สินตามข้อ 46(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
  (7)7  ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายที่จะกู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ 
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ต้องมีข้อก าหนดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
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(ก)  หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพัน 
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ข)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นหุ้นตามข้อ 1(3) (จ) เอกสารของกองทุนรวมต้องมีข้อก าหนดที่แสดงถึงกลไกในการก ากับดูแลที่จะ
เป็นผลให้การกู้ยืมเงินหรือการก่อภาระผูกพันใด ๆ ของบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ส าหรับกองทุนรวม  เว้นแต่ในกรณีของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน จะพิจารณาเฉพาะ 
ในชั้นของกองทุนรวมก็ได้ 
  (8)  มีวัตถุประสงค์ในการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายต่อ 
ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  (9)  โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ 
บริษัทจัดการมีข้อก าหนดที่รองรับการด าเนินการของกองทุนรวมภายหลังการจัดตั้ง ซึ่งเป็นไปตาม 
ภาค 2 และประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ 
ประกาศเกี่ยวกับข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  

ข้อ 10   บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่ากองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งมีข้อก าหนด  
ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่แสดงลักษณะเพิ่มเติมของกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการ 
ที่แล้วเสร็จทั้งหมด บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 

(2)  กรณีที่มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นโครงกำร 
ที่ไม่แล้วเสร็จไม่เกินร้อยละสำมสิบของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม หำกมีกำรแบ่ง 
หน่วยลงทุนออกเป็นหลำยชนิด ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(ก)  หน่วยลงทุนชนิดที่จะเสนอขำยต่อผู้ลงทุนเป็นกำรทั่วไปต้องไม่มีควำมเสี่ยง
สูงกว่ำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นโครงกำร 
ที่ไม่แล้วเสร็จเท่ำกับร้อยละสำมสิบของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมนั้น  และกองทุนรวม
ดังกล่ำวไม่มีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 (ข)  หน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นการเฉพาะเจาะจงต้อง 
มีมูลค่าไม่เกินร้อยละห้าสิบของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมหรือไม่เกิน 
สองเท่าของมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า  
และหากมีหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดับหลังหน่วยลงทุนชนิดอ่ืน 
ต้องเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นการเฉพาะเจาะจงเท่านั้น 
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(3)  กรณีที่มีนโยบำยกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นโครงกำร 
ที่ไม่แล้วเสร็จเกินร้อยละสำมสิบของมูลค่ำทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะเสนอขำย
หน่วยลงทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนรำยใหญ่เท่ำนั้น  

(4)  หน่วยลงทุนที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนรำยใหญ่ตำม (2) (ข) หรือ (3)  ต้องมีข้อก ำหนด
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(ก)  ในระหว่ำงที่กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนยังเป็นโครงกำรที่ไม่แล้วเสร็จ 
1.  บริษัทจัดกำรจะไม่น ำหน่วยลงทุนที่เสนอขำยต่อผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 
2.  บริษัทจัดกำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธกำรลงทะเบียน 

กำรโอนหน่วยลงทุนตำม 1. ให้แก่บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้ลงทุนรำยใหญ่  เว้นแต่เป็นกำรได้มำทำงมรดก 
(ข)  เมื่อทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนพัฒนำแล้วเสร็จ บริษัทจัดกำร 

จะด ำเนินกำรด้วยวิธีใด ๆ เพื่อให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจำยต่อผู้ลงทุนทั่วไป  
และน ำหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้นเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ภำยในสำมปีนับแต่วันที่กิจกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนพัฒนำแล้วเสร็จ  เว้นแต่ได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน  

กองทุนรวมที่มีกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นโครงกำร 
ที่ไม่แล้วเสร็จตำมวรรคหนึ่ง (2) และ (3)  ให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

(1)  กองทุนรวมที่มีนโยบำยลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน  
หลำยโครงกำร โดยบำงโครงกำรเป็นโครงกำรที่ไม่แล้วเสร็จ  หรือ 

(2)  กองทุนรวมที่มีนโยบำยลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
โครงกำรเดียว ซึ่งมีแผนพัฒนำโครงกำรเป็นส่วน ๆ (phase) โดยบำงส่วนยังพัฒนำไม่แล้วเสร็จ 

 ข้อ 11   การแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกเป็นหลายชนิด ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
  (1)  หน่วยลงทุนชนิดเดียวกันต้องมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 
  (2)  หน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันได้ 
เฉพาะในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
   (ก)3  ลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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   (ข)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน 
   (ค)  กรณีอ่ืนใดที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  ทั้งนี้ ในการขอรับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว  
สามารถปฏิบัติได้จริง และได้ค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบ 
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว  

  ข้อ 11/16   กองทุนรวมต้องไม่เข้ำท ำสัญญำกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำง             
พื้นฐำนกับบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  หำกบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนที่บุคคลดังกล่ำวควบคุมได้  
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนรวม  เว้นแต่บุคคลดังกล่ำวเป็นบริษัทที่มีหุ้น 
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ให้พิจำรณำกำรมีลักษณะตำมที่ก ำหนดใน (1) (ก) เท่ำนั้น 
  (1)  ภำยในระยะเวลำห้ำปีก่อนวันยื่นค ำขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม บุคคลดังกล่ำว
ต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
         (ก)  เคยมีประวัตฝิ่ำฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ในเร่ืองที่มีนัยส ำคัญ 
         (ข)  เคยถูกส ำนักงำนปฏิเสธค ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่เนื่องจำก 
มีเหตุที่มีนัยส ำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับกลไกกำรบริหำรจัดกำรในลักษณะดังต่อไปนี้  
   1.  อำจไม่สำมำรถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นธรรมโดยอำจมี  
กำรเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะท ำให้ได้เปรียบผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนหรือ  
ได้ประโยชน์มำกกว่ำผู้ถือหุ้นรำยอ่ืนโดยไม่สมควร 
   2.  อำจไม่สำมำรถรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นได้โดยท ำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ได้รับประโยชน์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกที่พึงได้ตำมปกติ หรือโดยท ำให้บริษัทเสียประโยชน์  
ที่พึงได้รับ 
         (ค)  เคยถูกส ำนักงำนปฏิเสธค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
เนื่องจำกมีเหตุที่ท ำให้สงสัยเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อประชำชนที่ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ 
ต่อกำรตัดสินใจลงทุน หรือท ำให้ผู้ลงทุนส ำคัญผิด ซึ่งมีลักษณะเป็นกำรปกปิดหรืออ ำพรำง  
หรือสร้ำงข้อมูลที่อำจไม่มีอยู่จริงในรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรที่มีนัยส ำคัญ  
          
 

                                                        
6แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 60/2558  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558) 
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(ง)  เคยถอนค ำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีกำรชี้แจง 
เหตุสงสัยตำม (ข) หรือ (ค) ต่อส ำนักงำน หรือโดยมีกำรชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล 
อย่ำงสมเหตุสมผลที่จะหักล้ำงข้อสงสัยในเหตุตำม (ข) หรือ (ค) นั้น 
  (2)  ภำยในระยะเวลำสิบปีก่อนวันยื่นค ำขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม บุคคลดังกล่ำว 
เคยตอ้งค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพำะในมูลเหตุเน่ืองจำก  
กำรด ำเนินกำรที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
ในวงกว้ำง  ทั้งนี้ ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 
  (3)  อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวโทษหรือถูกด ำเนินคดีในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์  
โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เฉพำะในมูลเหตุเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง  
หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในวงกว้ำง  ทั้งนี้ ไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือกฎหมำย               
ต่ำงประเทศ 

(4)  เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นกำรจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะ 
ตำม (1) (2) หรือ (3) หลีกเลี่ยงมิให้ส ำนักงำนใช้หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำม (1) (2) หรือ (3) กับบุคคล 
ที่มีลักษณะดังกล่ำวนั้น 

หำกบริษัทจัดกำรสำมำรถแสดงให้ส ำนักงำนเห็นได้ว่ำ บุคคลที่มีลักษณะตำม 
วรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงำน ระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรควบคุม 
กำรด ำเนินงำนที่ท ำให้บุคคลดังกล่ำวมีลักษณะตำมวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) แล้ว มิให้น ำควำมใน 
วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้วแต่กรณี มำใช้บังคับกับบุคคลนั้นอีก 

ข้อ 127   ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะได้มาต้องผ่าน 
การประเมินค่าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินตามข้อ 1(3) (ก) (ข) (ค) 
หรือ (ง)  

(ก)  ผู้ประเมินค่าต้องเป็นนิติบุคคลที่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  

(ข)  เป็นการประเมินค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ 
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน  

(ค)  การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                                                        
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
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   1.  ด าเนินการล่วงหน้าก่อนการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี 
   2.  กรณีทรัพย์สินมีมูลค่าตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป ต้องผ่านการประเมินค่า 
โดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อยหนึ่งราย  
   3.  ในกรณีที่การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท า
ธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อยสองราย 

(2)  กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทตามข้อ 1(3) (จ)  
ให้ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในชั้นของกองทุนรวมและในชั้นของบริษัท 
ที่ออกหุ้นดังกล่าวดังนี้ 

(ก)  การประเมินค่าในชั้นของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน (1)  
โดยให้ค านึงภาระภาษีของบริษัท และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนโดยทางอ้อมด้วย 

(ข)  การประเมินค่าในชั้นของบริษัท ให้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทดังกล่าวได้ลงทุนไว้ตามหลักเกณฑ์ใน (1)   

(3)  กรณีทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นตราสารแห่งหนี้หรือสัญญา 
ตามข้อ 1(3) (ฉ) หรือในกรณีที่บริษัทตามข้อ 1(3) (จ) มีการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืนด้วย ให้ประเมินค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมโดยอนุโลม 
 (ข)  ในกรณีหลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ
ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

  ข้อ 13   ในกรณีทีก่องทุนรวมที่ขอจัดตั้งมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ 
ในอนาคตตามข้อ 1(3) (ค)  หากกองทุนรวมมิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคต 
ทั้งจ านวน  บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่ามีการวิเคราะห์สิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ละชนิด โดยเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิอ่ืนในรายได้ในอนาคตน้ัน  พร้อมทั้งแสดง
บทวิเคราะห์และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นพร้อม
กับค าขอจัดตั้งกองทุนรวม 
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ส่วนที่ 2 
การยื่นค าขออนุมัติและการอนุมัติ 

________________ 

   ข้อ 14   บริษัทจัดการที่ประสงค์จะขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม ต้องยื่นค าขออนุมัติ
จัดตั้งกองทุนรวมเป็นหนังสือ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุมัติดังต่อไปนี้  
โดยการจัดท าเอกสารหลักฐานดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 15 ด้วย 

(1)  โครงการจัดการกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารประกอบโครงการจัดการ 
กองทุนรวมดังต่อไปนี้ 
    (ก)  สรุปสาระส าคัญของร่างสัญญาที่ท าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
    (ข)  รายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน 
ซึ่งจัดท าขึ้นตามข้อ 12  
    (ค)  เอกสารแสดงความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงิน  
เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินค่าตาม (ข)  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือ 
ที่ปรึกษาทางการเงินมีการจัดท าประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งแสดง 
การวิเคราะห์ในกรณีพื้นฐาน (base case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) 
ให้บริษัทจัดการหรือที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่าตาม (ข) กับ
ประมาณการทางการเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ด้วย 
    (ง)  ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน (technological feasibility) เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ 
ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จ าเป็นต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ  
โดยต้องระบุรายละเอียด ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีดังกล่าว ตลอดจนตัวอย่างของโครงการอ่ืน 
ที่ใช้เทคโนโลยีนั้น (ถ้ามี)   
    (จ)  เอกสารแสดงข้อมูลว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เข้าท าธุรกรรมกับ 
กองทุนรวมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือด าเนินกิจการของรัฐ
หรือไม่ โดยในกรณีที่กิจการโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้บริษัทจัดการ 
แสดงข้อมูลว่าได้มีการด าเนินการไปแล้วอย่างไร  พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองจากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนรวมจะลงทุน หรือจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลกิจการโครงสร้างพื้นฐานน้ันที่แสดงว่ากิจการ
โครงสร้างพื้นฐานได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว 
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(ฉ)1  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่ากิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม 
จะลงทุนมีลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศนี้ 

(2)  ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ  
(3)  ร่างสัญญาแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อก าหนดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ 

ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(ก)  หน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจัดการกองทุนรวมของ 

บริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ  
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 

(ข)  หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน 

(4)3  ร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้ 
      (5)5  เอกสำรหลักฐำนอ่ืนตำมที่ระบุในคู่มือส ำหรับประชำชน 

 ข้อ 15   การยื่นค าขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1)  รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมและร่างหนังสือชี้ชวนต้องร่วมจัดท าโดย 
ที่ปรึกษาทางการเงินที่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
    (ก)  ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่กองทุนรวม  
    (ข)  กลุ่มบุคคลเดียวกันของบุคคลตาม (ก)   
   (2)  ค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบค าขอต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้ ลงลายมือชื่อ 
รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
   (ก)  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ 
   (ข)  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุม 
การปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
5แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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   (ค)  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทที่เป็นผู้จัดท ารายงานการประเมินค่า
ตามข้อ 14(1) (ข) 
   (ง)  ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สนิกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทนุรวม  

ข้อ 165   ให้ผู้ขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมัติจัดต้ัง 
กองทุนรวมต่อส านักงานเมื่อส านักงานได้รับค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับประชาชนแล้ว  ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไป 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนด                     
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นค าขอต่าง ๆ 

ข้อ 175   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558 

ข้อ 185   ให้ส านักงานแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมภายใน 
หนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

ในกรณีที่ผู้ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศ
นี้ ให้ผู้ขออนุมัติยื่นค าขอผ่อนผัน  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอผ่อนผันต่อส านักงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ยื่นค าขออนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุใน 
คู่มือส าหรับประชาชน  เว้นแต่ส านักงานยอมรับค าขอผ่อนผันเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวในกรณี  
มีเหตุจ าเป็นและสมควร  ทั้งนี้ ส านักงานจะพิจารณาค าขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับ
การพิจารณาอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวม 

 

 

                                                        
5แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
5แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
5แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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ส่วนที่ 3 
อ านาจส านักงานเกี่ยวกับการอนุมัติ 

_______________________ 

  ข้อ 19   กองทุนรวมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ไว้ในประกาศนี้ และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(1)  ข้อมูล ข้อก าหนด หรือข้อสัญญา ในค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมและ 
เอกสารหลักฐานประกอบค าขอ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่มี 
ข้อความที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นั้น 
 (2)  บริษัทจัดการแสดงได้ว่า การจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน  รวมทั้งมีนโยบายการจัดหาผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและไม่เป็น 
การเอาเปรียบผู้ถือหน่วยลงทุน 

(3)  บริษัทจัดการที่ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งระงับ 
การยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว 

   ข้อ 20   ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงต่อส ำนักงำนที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ 
ส านักงานอาจไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามค าขอได้   
 (1)  กองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดต้ังมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขที่จะได้รับอนุมัติตำมประกำศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งท ำให้พิจำรณำได้ว่ำควำมมุ่งหมำยหรือ 
เน้ือหำสำระที่แท้จริง (substance) ของกำรจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้ำลักษณะเป็นกำรหลีกเลี่ยงบทบัญญัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรือประกำศนี้  
 (2)  กำรจัดต้ังกองทุนรวมอำจขัดต่อนโยบำยสำธำรณะหรือนโยบำยของรัฐ 

(2/1)1  กองทุนรวมที่ขออนุมัติมีลักษณะเป็นการจัดตั้งเพื่อประโยชน์ของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นหลัก 
 (3)  กำรจัดต้ังกองทุนรวมอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือต่อตลำดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
 (4)  กำรจัดต้ังกองทุนรวมอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ลงทุน หรืออำจท ำให้ผู้ลงทุน
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอำจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบกำรตัดสินใจลงทุน 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ข้อ 21   ในกรณีที่เข้ำลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  ส ำนักงำนอำจผ่อนผัน 
ไม่น ำหลักเกณฑ์ตำมประกำศนี้มำใช้พิจำรณำกับค ำขอ หรือไม่น ำเงื่อนไขตำมประกำศนี้มำใช้บังคับ 
กับกำรขอจัดตั้งกองทุนรวม 

(1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งท ำให้พิจำรณำได้ว่ำหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ 
ไม่มีนัยส ำคัญส ำหรับกำรพิจำรณำอนุญำตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ำกับต้นทุน 
ในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่ำว  
 (2)  บริษัทจัดกำรมีข้อจ ำกัดตำมกฎหมำยอ่ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน  

(3)  บริษัทจัดกำรมีมำตรกำรอ่ืนที่เพียงพอ และสำมำรถทดแทนกำรปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน 

 กำรผ่อนผันตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจลงทุนและมำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ  ทั้งนี้ ส ำนักงำนอำจก ำหนด
เงื่อนไขให้บริษัทจัดกำรต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 ข้อ 225   ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558 

ส่วนที่ 43 

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 

________________ 

  ข้อ 22/1   เมื่อบริษัทจัดการได้ยื่นค าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วนตามข้อ 14 แล้ว ให้บริษัทจัดการเผยแพร่ข้อมูลที่มีสาระตรงตามโครงการจัดการกองทุนรวม 
และร่างหนังสือชี้ชวนที่แก้ไขเพิ่มเติมคร้ังหลังสุดต่อผู้ลงทุนผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามที่ก าหนดไว้
บนเว็บไซต์ของส านักงาน 

  ข้อ 22/2   การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการโฆษณา 
ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่มีลักษณะที่ท าให้ผู้ลงทุนส าคัญผิด  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับ 
การโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วย 

                                                        
5แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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หมวด 2 

การด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 

________________ 

ส่วนที่ 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

________________ 

  ข้อ 23   ให้บริษัทจัดการที่ได้รับอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (1)  จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการ 
กองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากฉบับร่างที่ยื่นต่อ
ส านักงาน 
   (2)  จัดให้กองทุนรวมมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อส านักงาน 
ตลอดอายุของกองทุนรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการให้กองทุนรวมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในภาคนีด้้วย  
   (3)  จัดให้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน 
เป็นการทั่วไป เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็น 
กองทุนรวม หรือนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม 
แล้วแต่กรณี 

   ข้อ 24   บริษัทจัดการต้องดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
และโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว  โดยในกรณีที่ข้อก าหนด  
ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไข 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนรวมโดยไม่ชักช้า 
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ส่วนที ่2 
การจัดสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

_________________ 

ข้อ 24/12   ในส่วนนี้ 
“บริษัทจดทะเบียน”  หมายความว่า   บริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
“บริษัทย่อย”  หมายความว่า   บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า   กรรมการของบริษัทจดทะเบียน 
“ผู้บริหาร”  หมายความว่า   ผู้จัดการ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อ

จากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย 
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”  หมายความว่า   ผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ออกตามความในมาตรา 89/1 ในส่วนที่เกี่ยวกับบทนิยามค าว่าบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
“ญาติสนิท”  หมายความว่า   ญาติสนิทที่ถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม

หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1 
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 89/1” 

  ข้อ 252  ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใช้กระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ให้โอกาสแก่ผู้จองซื้อทุกรายอย่างเป็นธรรม 
    “กระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ให้โอกาสแก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกราย
อย่างเป็นธรรม” ตามวรรคหนึ่งหมายความว่า  กระบวนการที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทจัดการ
ก าหนดหน่วยการจองซื้อ (board lot) ไว้ และจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันคร้ังละหนึ่งหน่วยการจองซื้อจนครบจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่าย หรือกระบวนการอ่ืน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
    

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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(2)  จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 25/1 
ข้อ 25/3 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 และข้อ 29 
   ความในวรรคหน่ึง (1) มิให้น ามาใช้บังคับกับการจัดสรรที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้ 
   (1)  การจัดสรรหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นการเฉพาะเจาะจง หรือ 
   (2)  การจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่แบ่งแยกไว้ส าหรับบุคคลดังต่อไปนี้ และ 
ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว 
    (ก)  บุคคลที่เขา้ลักษณะเป็นผู้จองซื้อพิเศษตามข้อ 25/2 
    (ข)   ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว 
    (ค)  ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ซึ่งจะได้รับการจัดสรร 
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว 
     1.  บริษัทจดทะเบียนที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม 
     2.  บริษัทจดทะเบียนที่มีบริษัทย่อยเป็นผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือ
ให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุน” 

(3)9  การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งจ านวนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนโดยได้รับช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

(4)9  การจัดสรรหน่วยลงทุนที่เสนอขายในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยก าหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ที่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจ านวนการจองซื้อไม่เกินกว่า
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะท าให้กองทุนรวม
หรือบริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

    

                                                        
9แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
9แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 25/12  ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 25 วรรคสอง (2) (ค) ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  จ านวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเมื่อรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกิน 
ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือไม่เกินจ านวนหน่วยลงทุนที่จัดสรร
แก่ผู้ลงทุนทั่วไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้ การค านวณจ านวนหน่วยลงทุนดังกล่าว ให้นับรวม
จ านวนหน่วยลงทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ด้วย 
    (ก)  บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม 
    (ข)  บริษัทจดทะเบียนที่มีบริษัทย่อยเป็นผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้
สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม     
    (ค)  บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นผู้ที่จะจ าหน่าย 
จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม 
   (2)  ผู้ถือหุ้นสามัญที่จะได้รับการจัดสรรต้องไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ 
บริษัทจดทะเบียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 
   (3)  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญที่จะได้รับการจัดสรรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้จัดสรร
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ ไม่เกินร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทจดทะเบียน 
   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญที่จะ
ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับฝากทรัพย์สิน ซึ่งถือหุ้นในนามของตนเองเพื่อ
บุคคลอ่ืน ให้บริษัทจัดการพิจารณาตามการถือหุ้นของผู้ลงทุนที่ฝากทรัพย์สินแต่ละรายเป็นส าคัญ 

   ข้อ 25/22   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อ 25 วรรคสอง (2) (ก) ให้บุคคลที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งหนังสือชี้ชวนระบุวิธีการจัดสรรไว้แยกต่างหากจากผู้จองซื้อทั่วไป เข้าลักษณะ
เป็นผู้จองซื้อพิเศษ 

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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(1)8  ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ที่ กจ. 4/2560  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนตามข้อ 4(10) (18) (22) (23) (24) และ (25) 
 (2)  กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) หรือ 
(3) ถึง (10) 
 (3)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
 (4)  สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
 (5)  สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์ 
 (6)  สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

(7)  โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 
 (8)  ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ผู้ลงทุนสถาบันตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ 
ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
  (ข)  ผู้ลงทุนตาม (3) 
  (ค)  กองทุนส่วนบุคคลที่เป็นการรับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (ก) หรือ (ข) 
 (9)  นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ
จ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 (10)  ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่ส านักงานก าหนด 

 ข้อ 25/32  ในกรณีที่บริษัทจัดการแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายให้แก่
บุคคลตามข้อ 25 วรรคสอง (2) (ก) หรือ (ข) ออกจากหน่วยลงทุนที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปไว้ 
บริษัทจัดการต้องไม่จัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปให้แก่บุคคลตาม  
ข้อ 25 วรรคสอง (2) (ก) หรือ (ข) อีก เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลือจากการจองซื้อของ 
ผู้ลงทุนทั่วไปให้แก่บุคคลตามข้อ 25 วรรคสอง (2) (ก) และ (ข) ตามล าดับ 

                                                        
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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ข้อ 25/43   ในการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่แบ่งชนิดหน่วยลงทุนตาม 
ข้อ 11(2) (ก)  หากมีการก าหนดล าดับการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนให้แก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดไว้แตกต่างกัน ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิ 
ในการได้รับประโยชน์ตอบแทนในล าดับแรกตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือผู้จองซื้อพิเศษที่เป็นบุคคลตาม 
ข้อ 27 วรรคสอง (1) (2) (3) และ (4) เท่านั้น 

(2)  ในกรณีที่มีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อตาม (1) บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออ่ืน ๆ ก็ได้ 
 (3)  ห้ามมิให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อที่เป็นเจ้าหนี้ของ 
ผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม 
หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกับบุคคลดังกล่าว 

  ข้อ 26   ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลใดหรือ 
กลุ่มบุคคลเดียวกันใดได้ ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้ 
  (1)  หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และ 
  (2)  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

3ในกรณีทีก่องทุนรวมมีผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวมหลายราย ให้พิจารณาอัตราการจัดสรรหน่วยลงทุนตาม
วรรคหนึ่ง (1) ของทุกรายรวมกัน 

ข้อ 27   บริษัทจัดการอาจจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมให้แก่บุคคลที่ได้รับ  
ยกเว้นเกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 26(1) ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุน 
ที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
   
 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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บุคคลที่ได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า 
  (1)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
  (2)  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  (3)  กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
  (4)  กองทุนประกันสังคม 
  (5)  นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ข้อ 28   มิให้น าความในข้อ 26 มาใช้บังคับกับบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
ที่รับหน่วยลงทุนไว้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นการรับหน่วยลงทุนตามสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน และ 
  (2)  การรับหน่วยลงทุนอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (ก)  บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถือหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินอัตราที่ก าหนด 
ในข้อ 26 ไว้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน  
   (ข)  ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รับหน่วยลงทุน บริษัทจัดจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนจะถูกจ ากัดสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราดังต่อไปนี้ 

1.  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
กองทุนรวม และ 

2.  ร้อยละห้าสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด ในกรณีที่กองทุนรวมนั้นมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
   (ค)  ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตาม (ก)  บริษัทจัดจ าหน่าย 
หน่วยลงทุนจะถูกจ ากัดสิทธใินการรับเงินปันผลและการออกเสียงลงคะแนน ในส่วนทีถ่ือหน่วยลงทุน
เกินกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 26 

  ข้อ 29   ในกรณีกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
มีการก าหนดสัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวไว้  ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ 
คนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนั้นด้วย   
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลาย
โครงการและบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีการก าหนด
สัดส่วนการลงทุนของคนต่างด้าวไว้แตกต่างกัน  ให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนที่
ก าหนดไว้ต่ าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อก าหนดนั้น  
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ข้อ 303   ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และ 
ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน โดยจะเสนอขาย 
หน่วยลงทุนได้เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใน (2) แล้ว 

(2)  การเสนอขายหน่วยลงทุนให้กระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนดังนี้ 
         (ก)  พ้นสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามส่วนที่ 4 ของหมวด 1  
ในภาคนี้  ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวอาจยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน  
หรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลส าคัญซึ่งส านักงานเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ก็ได้   
        (ข)  บริษัทจัดการได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ใน 
หนังสือชี้ชวนโดยครบถ้วน และได้แจ้งการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานแล้ว  

(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะตั้งบริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็น 
ผู้ท าหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว 
ต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุนในลักษณะของการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน 
  (4)  ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทั่วไปต้องจัดให้มีการกระจาย
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอย่างแพร่หลายด้วย    

  ข้อ 31   ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  หากบริษัทจัดการได้ระบุกรณีดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว  
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 

ให้บริษัทจัดการรายงานให้ส านักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตาม 
วรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น  และให้การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม
สิ้นสุดลงในวันที่รายงานให้ส านักงานทราบ 
  ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก 
เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ 
หน่วยลงทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง  

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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และหากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดังกล่าวได้เพราะพฤติการณ์
อันใดอันหน่ึงที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ  ให้บริษัทจัดการช าระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ
เจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน 

ข้อ 32   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม  
เกินกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 28 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทจัดการด าเนินการดังต่อไป 

(1)  รายงานต่อส านักงานภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือ 
ควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว 
  (2)  แจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่เป็นไป
ตามข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 28 แล้วแต่กรณี 

  ข้อ 33   บริษัทจัดการต้องด าเนินการที่จ าเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการถือหน่วยลงทุน 
ของคนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นไปตาม
สัดส่วนที่ก าหนดไว้ในข้อ 29  
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดให้มีระบบงานที่สามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าว  
หรือการแต่งต้ังนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีระบบงานดังกล่าว 
  (2)  การจัดให้มีข้อก าหนดหรือข้อสัญญาที่มีผลให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี สามารถปฏิเสธไม่รับคนต่างด้าวลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนได้  
หากว่าการรับลงทะเบียนดังกล่าวจะเป็นเหตุให้การถือหน่วยลงทุนของคนต่างด้าวไม่เป็นไปตาม
สัดส่วนที่ก าหนดในข้อ 29  

ทั้งนี้ การจัดให้มีนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย 

ส่วนที่ 3 
การสิ้นสุดการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 

_____________ 

 ข้อ 34   ในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายในหน่ึงปีนับแต่ 
วันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงานให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลง  
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  ข้อ 35   เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยังมิได้จดทะเบียนกองทุนรวม 
หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลง 
  (1)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึงห้าร้อยราย   
ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมดังต่อไปนี้ 

(ก)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เป็นโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด  

(ข)  กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จไม่เกินร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม   
  (2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย   
ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการ 
ที่ไม่แล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม   
  (3)  มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้มีมูลค่าไม่ถึงสองพันล้านบาท 
  (4)  มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน (ถ้ามี) 
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ก าหนดไว้ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม 
  (5)  มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เป็นไปตาม
ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28 หรือข้อ 29 
  ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ส านักงานทราบกรณีตามวรรคหนึ่งภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน
ภายในสิบสี่วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ
หน่วยลงทุน  ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นได้
เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งที่บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบ ให้บริษัทจัดการช าระดอกเบี้ยในอัตรา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการคืนเงิน 
ค่าจองซื้อครบถ้วน 
  เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วตามวรรคหนึ่ง  
ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
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  ข้อ 35/13   ในกรณีที่ปรากฏต่อส านักงานว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ส านักงาน
น ามาพิจารณาเพื่ออนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมมีลักษณะดังต่อไปนี้ ส านักงานอาจสั่งให้บริษัทจัดการ
แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม หรือระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
หรือเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมได้ 
  (1)  เป็นเท็จ 

(2)  ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญอันอาจท าให้บุคคลผู้เข้าซื้อหน่วยลงทุนเสียหาย 
  (3)  คลาดเคลื่อนในสาระส าคัญหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้เข้าซื้อหน่วยลงทุน 

(4)  มีเหตกุารณ์ที่มีผลให้ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหาก
ปรากฏต่อส านักงานก่อนการอนุมัติ ส านักงานอาจไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมนั้น 

ข้อ 36   ส านักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมได้ หากปรากฏ 
กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ที่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศนี้ 
  (2)  มีการด าเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมไม่เป็นไปตามหมวด 2 ของภาคนี้ 
  (3)  มีการด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของ 
กองทุนรวมภายหลังการจัดตั้งตามภาค 2 

(4)  มีการลงทุนหรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นกรณีที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินการของกองทุนรวม 
  (5)  มีการบริหารจัดการกองทุนรวมโดยฝ่าฝืนหรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในภาค 3 

  ข้อ 37   เมื่อมีการเพิกถอนการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวม หากได้มีการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังมิได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน 
และผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากเงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุน  
โดยให้น าความในข้อ 35 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว  
ให้บริษัทจัดการด าเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที    

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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ส่วนที ่4 
การลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

_________________ 

  ข้อ 38   ให้บริษัทจัดการเข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากส านักงาน   

  ข้อ 39   บริษัทจัดการต้องด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี โดยมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่า 
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้บริษัทจัดการจะไม่ด ารงมูลค่าดังกล่าวก็ได้ 
  (1)  กรณีที่เป็นรอบปีบัญชีสุดท้ายที่กองทุนรวมสิ้นอายุโครงการ  
  (2)  กรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

ข้อ 401   กำรค ำนวณมูลค่ำกำรลงทุนในทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน  
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่เป็นทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำรที่ไม่แล้วเสร็จ  
ให้ค ำนวณจำกผลรวมของรำคำที่ท ำให้ได้มำซึ่งทรัพย์สินนั้น และมูลค่ำเงินลงทุนที่กองทุนรวม 
คำดว่ำจะต้องใช้ในกำรพัฒนำให้เป็นโครงกำรที่แล้วเสร็จ   

(2)  กรณีที่เป็นทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนของโครงกำรที่แล้วเสร็จ  
ให้ค ำนวณตำมรำคำที่ท ำให้ได้มำซึ่งทรัพย์สินนั้น 
  (3)  กรณีที่มีกำรประเมินค่ำทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนตำมข้อ 44 ให้ค ำนวณ
โดยใช้รำคำที่ได้จำกกำรประเมินค่ำคร้ังล่ำสุด ซึ่งปรับปรุงด้วยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน
กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน (ถ้ำมี) และกำรตัดจ ำหน่ำยทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน (ถ้ำมี) ที่เกิดขึ้น
ภำยหลังกำรประเมินล่ำสุด  

ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
หากกองทุนรวมน าเงินส่วนที่กันไว้ส าหรับการช าระราคาในคราวถัด ๆ ไป  ไปลงทุนในทรัพย์สิน 
ตามข้อ 46(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6)  บริษัทจัดการอาจนับเงินส่วนที่กันไว้รวมค านวณเป็นมูลค่า 
ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่งได้ 

 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ภาค 2 
ข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของ 

กองทุนรวมภายหลังการจัดตั้ง 
_______________ 

  ข้อ 41   โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
กับบริษัทจัดการ ต้องมีข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของกองทุนรวมภายหลังการจัดตั้ง  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมและการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 42 
  (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 43  
  (2/1)7  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันใด ๆ 
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 43/1 
  (3)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 44 
  (4)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 45 ถึงข้อ 47 
  (5)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 48 
  (6)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 49 ถึงข้อ 54 
  (7)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 55 ถึงข้อ 60 

(7/1)8  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตำมข้อ 60/1 
  (8)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม 
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 61 และข้อ 62 
  (9)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิในการรับเงินปันผล การจัดการกับเงินปันผล 
และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 63 
  (10)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเลิกกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 64 
  (11)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสทิธิใน 
หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 65 
                                                        
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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  (12)  ข้อก าหนดอ่ืนตามประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและประกาศเกี่ยวกับข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 

8ควำมในวรรคหนึ่ง (7/1) มิให้น ำมำใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรำยใหญ่ 

  ข้อ 42   การได้มาเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 
ของหมวด 1 ของภาค 1 โดยอนุโลม  และมีข้อก าหนดเพิ่มเติมที่มีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้น
ไป จะกระท าได้เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก)1  การได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
ข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับภาครัฐซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวม 

   (ข)  การได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
   การค านวณมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณา
จากมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

(2)  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1)   
ให้รวมถึงการได้มาหรือจ าหน่ายไปไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทที่กองทุนรวม 
เป็นผูถ้ือหุ้นตามข้อ 1(3) (จ) 

ข้อ 43   การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
   (1)  กองทุนรวมจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อ่ืนด าเนินการเท่านั้น
  

                                                        
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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(1/1)1  กองทุนรวมจะก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเงื่อนไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวม  และ 
มีลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน  
 (2)  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีมูลค่าของสัญญาเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละสามสิบ 
ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้นไป จะกระท าได้เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน   
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์  
ซึ่งได้ระบุไว้อย่างเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวม     

(ข)  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกีย่วกับการจัดหาผลประโยชน์ที่มี 
มูลค่าของสัญญาเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท แต่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของมูลค่าทรัพย์สนิรวมของ
กองทุนรวม ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
  การค านวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหนึ่ง (2) ให้พิจารณาจากมูลค่าของสัญญา 
ทุกรายการภายในรอบระยะเวลาหกเดือน 

  ข้อ 43/17   ในกรณีที่ประสงค์จะให้กองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันใด ๆ 
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมผ่านบริษัทที่กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้น 
บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเร่ืองดังกล่าว 
ที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ของภาค 1 

ข้อ 447   การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินอ่ืน  
บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 12 และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้   

(ก)  การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 1(3) (ก) (ข) (ค) 
และ (ง) ของกองทุนรวมจะกระท าทุกสามปีนับแต่วันที่มีการประเมินค่าคร้ังล่าสุด 

                                                        
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
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(ข)  การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน จะกระท าโดยผู้ประเมินค่า 
รายเดียวกันติดต่อกันเกินสองครั้งมิได้ 

(ค)  ในกรณีที่ปรากฏแก่บริษัทจัดการว่ามีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  
อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยส าคัญ หรือกรณีที่ได้รับ 
การร้องขอจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม  บริษัทจัดการจะจัดให้มี 
การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยไม่ชักช้า 

(2)  การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัท 
ตามข้อ 1(3) (จ) ให้ประเมินค่าทั้งในชั้นของกองทุนรวมและในชั้นของบริษัทที่ออกหุ้นดังกล่าวดังนี้ 

(ก)  การประเมินค่าในชั้นของกองทุนรวม ให้ค านึงถึงภาระภาษีของบริษัทและ
ปัจจัยอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนโดยทางอ้อมด้วย 

(ข)  การประเมินค่าในชั้นของบริษัท ให้ประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทดังกล่าวได้ลงทุนไว้ตามหลักเกณฑ์ใน (1) 

(3)  กำรประเมินค่ำทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เป็นตรำสำรแห่งหนี้หรือ
สัญญำตำมข้อ 1(3) (ฉ) และทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนรวมหรือบริษัทตำมข้อ 1(3) (จ) ลงทุน ให้ประเมินค่ำ
ตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  ใช้มูลค่ายุติธรรมตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 
เงินลงทุนที่ออกโดยสมาคมโดยอนุโลม 

(ข)  ในกรณีหลักเกณฑ์ตาม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของ 

ทรัพย์สินใด ให้ใช้มูลค่าที่เป็นไปตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือมาตรฐานสากล 

ข้อ 45   การลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการ 
กองทุนรวมมีข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ประเภทของทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อ 46 และข้อ 47 
  (2)  อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวมทั่วไปโดยอนุโลม 

  ข้อ 46   นอกจากการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแล้ว กองทุนรวม 
อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอ่ืนดังต่อไปนี้ได้ 

(1)  พันธบัตรรัฐบาล 
(2)  ตั๋วเงินคลัง 
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  (3)  พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  
เป็นผู้ออก และมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจ านวนแบบไม่มีเงื่อนไข 
  (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
  (5)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก  ทั้งนี้ หากเป็นบัตรเงินฝาก 
ที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานก่อนการลงทุน 
  (6)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล  
ผู้สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย หรือผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ หากเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ที่เข้าลักษณะของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานก่อนการลงทุน 
 (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก 
 (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน 
 (9)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (ก)  เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หน่วยงานก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรือเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศ 

ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ World Federation of  Exchanges (WFE) 
  (ข)  กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินประเภท
และชนิดเดียวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ และ 
  (ค)  กองทุนรวมในต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป 
 (10)  หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 (ก)  บริษัทนั้นมีการลงทุนทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 1(3) (ก) 
(ข) (ค) หรือ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว หรือ 
มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 1(3) (ก) (ข) (ค) 
หรือ (ง) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี 
 (ข)  บริษัทนั้นมิใช่บริษัทตามข้อ 1(3) (จ)  
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(11)  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งการเข้าท าสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ข้อ 472   กองทุนรวมอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของนิติบุคคลดังต่อไปนี้ได้  
เฉพาะหุ้นที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้นในการอนุมัติการด าเนินงานบางประการ (golden share)  
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลดังกล่าว และไม่เกินหนึ่งหุ้น 

(1)  นิติบุคคลที่เป็นผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้างในการน าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนรวมไปจัดหาผลประโยชน์ และนิติบุคคลดังกล่าวตกลงช าระค่าตอบแทนให้แก่
กองทุนรวมในอัตราผันแปรตามผลประกอบการของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น 

(2)  นิติบุคคลที่กองทุนรวมเข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามข้อ 1(3) (ค) 

  ข้อ 48   การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการ 
ต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการ 
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม  และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
   (ก)  เป็นธุรกรรมที่ใช้ราคาที่เป็นธรรม   
   (ข)  เป็นธุรกรรมที่บุคคลที่มีส่วนได้เสียกับการท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจเข้าท าธุรกรรม 
   (ค)  การคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าท าธุรกรรมจากกองทุนรวม 
อยู่ในอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
  (2)  การด าเนินการดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะกระท าได้เมื่อได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
   (ก)1  การเข้าท าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติม หรือการจ าหน่ายไป 
ซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านบาทหรือไม่น้อยกว่า 
 
 

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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ร้อยละสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีกับภาครัฐ ซึ่งได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแล้วในโครงการจัดการกองทุนรวม 

   (ข)  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีมูลค่าของสัญญาไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน (ก) 
   (ค)  การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง เพื่อให้บริษัทที่กองทุนรวม 
เป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 1(3) (จ) ท าธุรกรรมตาม (ก) หรือ (ข) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

  ข้อ 49   การเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้
โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 50 
  (2)  การลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 51 ถึงข้อ 54 

  ข้อ 50   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะกระท าได้ 
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
  (2)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไม่ขัดหรือแย้งกับโครงการจัดการ
กองทุนรวม หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่ง 
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย  
  (3)  ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยเสนอขาย 
หน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนบางราย  ต้องไมป่รากฏวา่มีผู้ถอืหน่วยลงทุน 
ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
คัดค้านการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม และ 

(4)9  ได้รับอนุมัติจากส านักงาน  เว้นแต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โดยการเสนอขายหน่วยลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (ก)  กรณกีารเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งจ านวนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วน
การถือหน่วยลงทุนโดยได้รับช าระราคาเต็มมูลค่าที่เสนอขายจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

 (ข)  กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนในลักษณะเป็นการทั่วไปโดยก าหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ที่จะซื้อหน่วยลงทุนต้องเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจ านวนการจองซื้อไม่เกินกว่า

                                                        
9แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 



39 

สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้เสนอขายต่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะท าให้กองทุนรวม
หรือบริษัทจัดการมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 
   (5)  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติให้เสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ทั้งหมด 
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุน 
ดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องด าเนินการขอมติ 
ของผู้ถือหนว่ยลงทุนอีกคร้ังหนึ่ง 

   ข้อ 51   การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจกระท าได้   
เฉพาะเมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
ในโครงการจัดการกองทุนรวม  
   (2)  กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผล  ทั้งนี้ ต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่ากองทุนรวม  
ไม่มีก าไรสะสมเหลืออยู่แล้ว 
   (3)  กองทุนรวมมีรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุต้องน าไปใช้ 
ในการค านวณก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของกองทุนรวม 
   (4)  กรณีอ่ืนใดที่มีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม   

   ข้อ 52   ให้บริษัทจัดการด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชักช้า 
ในกรณีที่กองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพิ่มเติมแล้ว  แต่ปรากฏเหตุขัดข้องในภายหลังอันท าให้ไม่สามารถได้มาซึ่งทรพัย์สินกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวได้   

   ข้อ 533  ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557   

ข้อ 543  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ด้วย 

 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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(1)  กระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุน  เว้นแต่ในกรณี 
ของกองทุนรวมที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด และจะมีการลดเงินทุนจดทะเบียนของ 
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดไม่พร้อมกันหรือไม่เท่ากัน ให้กระท าได้โดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเท่านั้น 
  (2)  เฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 

   ข้อ 55   การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้ข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ข้อก าหนดทั่วไปในการขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุน   
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 56 
   (2)  ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไป
ตามข้อ 57 และข้อ 58 
   (3)3   ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมที่มีการขอ
มตจิากผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 59 
   (4)  ข้อก าหนดเพิ่มเติมส าหรับกองทุนรวมที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด  
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 60 

 ข้อ 568   กำรขอมติและกำรออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดกำรอำจขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งดังนี้  
 (ก)  กำรส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (ข)  กำรประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 60/1 

(2)  กำรขอมติและมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกำรแก้ไขเพิ่มเติมโครงกำรจัดกำร
กองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 129 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(3)  กำรขอมติและมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีอ่ืนนอกจำก (2) ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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(ก)  กำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวน 
หน่วยลงทุนที่ถือ โดยให้หน่ึงหน่วยลงทุนมีหนึ่งเสียง  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนต้องไม่เป็นบุคคลตำมข้อ 63(3) 

(ข)  กำรขอมติโดยกำรส่งหนังสือไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตำมจ ำนวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง  

(ค)  กำรขอมติโดยกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตำมจ ำนวน 
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง  เว้นแต่กำรขอมติในเร่ืองดังนี้  ให้ถือมติตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่ำ
สำมในสี่ของจ ำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

1.  กำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินกิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2.  กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.  กำรเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือกำรลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
4.  กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรจัดกำรทรัพย์สินกิจกำร

โครงสร้ำงพื้นฐำน 
5.  กำรตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่บริษัทที่กองทุนรวม

เป็นผู้ถือหุ้นตำมข้อ 1(3) (จ) จะด ำเนินกำรตำม 1.  2.  3. หรือ 4. 
มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมวรรคหนึ่ง (3) มิให้น ำมำใช้บังคับกับกรณีที่มีหลักเกณฑ์

ก ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะในประกำศอื่น โดยให้บริษัทจัดกำรจัดให้ข้อผูกพันระหว่ำงผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดกำรมีข้อก ำหนดที่เป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวด้วย 

 ข้อ 57   การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
บริษัทจัดการต้องจัดให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อขอมต ิแล้วแตก่รณี 

(1)  วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 (2)  จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 
หน่วยลงทุน 
 (3)  ในกรณีที่ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนต่ ากว่าราคาที่เสนอขายต่อ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่ ากว่าราคาตลาด (ถ้ามี)  บริษัทจัดการจะแสดงเหตุผลที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน 
ต่อผู้ลงทุนในราคาดังกล่าว 
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(4)  ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะระบุข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  (ก)  ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด  
(price dilution) 
  (ข)  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม 
(control dilution)  
  (ค)  ข้อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 

ข้อ 58   การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
ของกองทุนรวมเพื่อให้ได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  บริษัทจัดการต้องจัดให้ 
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี  
   (1)  ลักษณะของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว  
   (2)  หลักเกณฑ์การก าหนดราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว 
   (3)  สรุปรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว  
และสมมติฐานที่ส าคัญในการประเมินค่า 
   (4)  ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน 
ในการประเมินค่าตาม (3) 
   (5)  สรุปสาระส าคัญของข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว และร่างสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (6)  การกู้ยืมเงินและผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น แหล่งที่มาและจ านวน
เงินที่จะกู้ยืม ทรัพย์สินที่จะน าไปเป็นหลักประกัน ล าดับสิทธิของเจ้าหนี้เงินกู้ยืมและผู้ถือ  
หน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทนุแต่ละชนิด เป็นต้น 

3บริษัทจัดการอาจก าหนดว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริต 
และสมเหตุสมผลว่า การเปิดเผยข้อมูลบางรายการตามวรรคหนึ่งก่อนการเข้าท ารายการที่ได้รับมติจาก 
ผู้ถือหน่วยลงทุน จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม  
บริษัทจัดการอาจไม่ระบุข้อมูลนั้น โดยจะแสดงเหตุผลในการไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือนัด

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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ประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ เมื่อความจ าเป็นในการไม่เปิดเผย 
ข้อมูลน้ันหมดไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่ชักช้า  

 ข้อ 59   การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
บริษัทจัดการต้องจัดให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อขอมต ิแล้วแต่กรณี  
   (1)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
   (2)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนที่ลดลง 
ในแต่ละคร้ัง 
   (3)  ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมจากการลดเงินทุนจดทะเบียน 
ของกองทุนรวม 

ข้อ 603   ในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด   
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อก าหนดเพิ่มเติมในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
ที่ให้ผลดังต่อไปนี้ด้วย 

(1)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด 
ได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิด 
ที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
  (2)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่ง 
ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
  (3)  ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง  
ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
  8การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  
ต้องก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60/1 โดยอนุโลม 

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 60/18   การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้ข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 
(ก)  การประชุมสามัญประจ าปี  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด

ของรอบปีบัญชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเร่ืองดังนี้ 
เป็นอย่างน้อย 

1.  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการ 
กองทุนรวมในอนาคต 

2.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการน าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจาก 
ผู้สอบบัญชีแล้ว 

3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
                                      10ในกรณีของกองทุนรวมที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมกับ
ส านักงานแล้วก่อนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  บริษัทจัดการอาจก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปี
ตามวรรคหนึ่ง จะเร่ิมด าเนินการเป็นคร้ังแรกส าหรับรอบปีบัญชทีี่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561  แต่ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562  โดยบริษัทจัดการจะจัดประชุมภายในสี่เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีดังกล่าว 

(ข)  การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
1.  เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 
2.  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ 

จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้บริษัทจัดการ 
เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน 

การประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง 2. ต้องมีข้อก าหนดให้บริษัทจัดการ 
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน 

                                                        
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
10แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2561  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 11) ลงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561) 
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(2)  การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก)  จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของ 

ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ 
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น
ของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในเร่ืองดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติ
ของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึงความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติ
ในเร่ืองนั้น ๆ ด้วย 

(ข)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ตามระยะเวลาดังนี้ 

1.  สิบสี่วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

2.  เจ็ดวัน ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1.  
(ค)  ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 

หนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม   
(3)  องค์ประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)  องค์ประชุม ต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 

(ข)  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด 
ไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ 
ก าหนดไว้ใน (ก)  หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
ตาม (1) (ข) 2. การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป  หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็น 
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตาม (1) (ข) 2.  ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลังนี้ 
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

(4)  การด าเนินการประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก)  การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน 

หนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม 
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(ข)  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

(ค)  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก)  
หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อน 
การพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย  

การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ไปยัง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น 

ข้อ 612   การจ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวม 
มีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อรวมแล้วในแต่ละ 
รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามหลักเกณฑ์ในข้อ 61/1 ภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย 
เงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี 
   (2)  ในกรณีที่กองทุนรวมยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทจัดการจะไม่จ่ายเงินปันผล 

ข้อ 61/12   ก าไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 61 ได้แก่ก าไรสุทธิที่ท าการปรับปรุง 
ด้วยรายการดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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(1)  การหักก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอ่ืนตามแนวทางที่ส านักงาน
ก าหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทุนรวม 
   (2)  การหักด้วยรายการเงินส ารองตามข้อ 61/2 

ข้อ 61/22   บริษัทจัดการอาจกันเงินส ารองได้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้ 
   (1)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม
ตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการของกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการ
ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
  (2)  การจ่ายช าระหนี้เงินกู้ยืมหรือภาระผูกพันของกองทุนรวมตามนโยบายการกู้ยืม
เงินที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน หรือที่บริษัทจัดการได้
แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

(3)3  การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ให้สิทธิในการได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดับแรก 
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใช้จ่ายที่ทยอยตัดจ่าย  
หรือผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็นต้น ให้บริษัทจัดการกันส ารองตามวรรคหนึ่งได้ใน
จ านวนไม่เกินกว่าผลลัพธ์ของจ านวนเงินที่มีภาระตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด 

ข้อ 62   บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไว้อย่างชัดเจน  โดยค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการจะหักจากเงินของกองทุนรวมจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น 
และสมควรซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวมโดยตรงเท่านั้น 

   

 

                                                        
2แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 4/2556  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 



48 

ข้อ 633   การจ ากัดสิทธิในการรับเงินปันผล การจัดการกับเงินปันผล และการใช้ 
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีข้อก าหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
กับบริษัทจัดการที่แสดงสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  จ ากัดสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุน ในส่วนที่ถือเกินกว่า 
อัตราที่ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 28  ทั้งนี้ จะก าหนดข้อยกเว้นส าหรับ
กรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ก าหนดดังกล่าวมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมก็ได้  
  (2)  ก าหนดวิธีด าเนินการกับเงินปันผลในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
เน่ืองจากการถูกจ ากัดสิทธิตาม (1) ในลักษณะดังต่อไปนี้  
 (ก)  บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวให้เป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือว่า 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ด าเนินการแล้ว และ 
 (ข)  ในระหว่างที่ยังมิได้ด าเนินการตาม (ก) บริษัทจัดการจะจัดท าบัญชีและ 
แยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนรวม โดยไม่น ามารวมค านวณมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุนรวม  
  (3)  จ ากัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ 
 (ก)  จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกินกว่าอัตราที่
ก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 28  และในกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่ง
ชนิดหน่วยลงทุน ต้องมีข้อก าหนดที่แสดงว่าหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะ
ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น   
เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเป็นบุคคลตามข้อ 27 วรรคสอง (1) ถึง (4) 
 (ข)  จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเร่ืองที่ขอมติ 

ข้อ 64   การเลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวม 
มีข้อก าหนดที่แสดงว่า  เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณี
ดังต่อไปนี ้บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม 
   (1)  เมื่อจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่าสามสิบห้าราย  เว้นแต่จะได้รับ 
การผ่อนผันจากส านักงาน  
    

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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(2)  เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม 
และบริษัทจัดการน าเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จนท าให้กองทุนรวมมีเงินทุน 
จดทะเบียนต่ ากว่าสองพันล้านบาทเมื่อค านวณจากมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน 
   (3)  เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม  
และบริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม 
ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของ  
มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน   
   (4)  เมื่อส านักงานมีค าสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม 

ข้อ 65   บริษัทจัดการต้องจัดให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ 
มีข้อก าหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะออกใบหน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิ 
ในหน่วยลงทุนที่เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐาน
แสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการและบุคคลอ่ืนได้  ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
ข้อจ ากัดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะระบุข้อจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นไว้อย่างชัดเจน 

ภาค 3 
หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการกองทุนรวม 

_______________ 

หมวด 1 
การจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

________________ 

  ข้อ 66   ให้บริษัทจัดการจัดให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะ  
เพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุน  
  คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  (1)  ผู้แทนจากบริษัทจัดการ โดยผู้แทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็นผู้จัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน  
  (2)  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
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  ข้อ 67   ในการขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 
บริษัทจดัการต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1)  ด าเนินการให้กรรมการแจ้งการมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา 

(2)  ห้ามมิให้กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม เข้าร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

  ข้อ 68   ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องด าเนินการ
และควบคุมดูแลให้การจัดการเป็นไปตามสาระส าคัญที่ได้ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม  

ข้อ 68/11   ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์
จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ บริษัทจัดการต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 
                       (1)  ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของส่วนแบ่งรายได้ที่กองทุนรวม
ได้รับอย่างสม่ าเสมอ 
            (2)  หากพบความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจท าให้กองทุนรวมไม่ได้รับ 
ส่วนแบ่งรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อตกลง ต้องด าเนินการหรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ด าเนินการให้ผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว 

  ข้อ 69   ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 1(3) (ก) ถึง (ง)  
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อก าหนดในเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เช่า ผู้รับสิทธิ หรือผู้รับจ้าง 
ที่น าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที่รายงาน
ข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อบริษัทจัดการโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ   
อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

  ข้อ 701   ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนด้วย 
การเข้าถือหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการหรือ
กลไกที่จะท าให้บริษัทจัดการสามารถดูแลและควบคุมให้บริษัทดังกล่าวมีการประกอบกิจการ 
ที่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม และตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้และประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

                                                        
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
1แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 40/2555  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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เพื่อให้เป็นไปในท านองเดียวกับการปฏิบัติของกองทุนรวมโดยอนุโลม ซึ่งรวมถึงการด าเนินการ 
ของบริษัทจัดการดังต่อไปนี้ 

(1)  การส่งบุคลากรเข้าร่วมบริหารในกิจการของบริษัทดังกล่าว โดยบุคลากรนั้น 
ต้องเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

(2)  การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลผู้มีอ านาจ
ควบคุมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการก าหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(3)7  การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนเพื่อให้การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน 
ของบริษัทดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับกองทุนรวม  เว้นแต่ในกรณีของ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการกู้ยืมเงิน จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทุนรวมก็ได้ 

(4)  การจัดให้มีมาตรการที่จะท าให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบการ
ด าเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการหรือกลไกที่บริษัทจัดการได้วางไว้ตาม
ข้อก าหนดนี้ 

การด าเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทตามวรรคหนึ่งมีการประกอบกิจการ 
ในท านองเดียวกับการปฏิบัติของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง มิให้รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
ในข้อ 43(1)  โดยบริษัทดังกล่าวอาจประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเองได้ 

หมวด 2 
การเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียน 

_______________ 

  ข้อ 71   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)5  การขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อส านักงาน ต้องแสดงได้ว่า
กองทุนรวมมีลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนดในภาค 1 ของประกาศนี้ โดยบริษัทจัดการต้องยื่นค าขอ 

เป็นหนังสือ  พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบค าขอดังต่อไปนี้ 

                                                        
7แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559) 
5แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558  เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) 
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   (ก)  รายละเอียดโครงการในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

  (ข)  ร่างหนังสือชี้ชวนที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  ทั้งนี้  
ร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวจะยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้ 

   (ค)  เอกสารหลักฐานอ่ืนตามที่ระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

          9ใหส้ านกังานแจ้งผลการพิจารณาค าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
ภายในหนึ่งร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่ส านักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือ 
ส าหรับประชาชน  ทั้งนี้ ในการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้ส านักงานมี 
อ านาจสั่งการตามข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 35/1 โดยอนุโลม 

(2)3  การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 22/1 ข้อ 22/2 ข้อ 30 และข้อ 31 โดยอนุโลม   
  (3)  การขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ต้องยื่นค าขอต่อ 
ส านักงานภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
ของกองทุนรวม  ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
ของกองทุนรวมเป็นอันสิ้นสุดลง 
   (1)  บริษัทจัดการมิได้เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
ของกองทุนรวมภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากส านักงาน 
   (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ เมื่อรวมกับมูลค่าการกู้ยืมเงินจากบุคคลอ่ืน (ถ้ามี) 
มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่ได้รับมติของผู้ถือ 
หน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ 35 วรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ 72   การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  ให้บริษัทจัดการยื่นค าขอแก้ไข
เพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อส านักงานภายในห้าวันท าการนับแต่วันที่เฉลี่ยเงินคืนแก่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ตามแบบที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 
   
 

                                                        
9แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 32/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 10) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของ  
กองทุนรวมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมและรายงานประจ าปีของกองทุนรวม   
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้  โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  (2)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
ต่อหน่วยลงทุนที่ลดในแต่ละคร้ัง 
  (3)  วันปิดสมุดทะเบียน และวันที่ด าเนินการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 

หมวด 3 
การขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน 

________________ 

   ข้อ 738   ในกำรขอมติจำกผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดกำรแสดงข้อมูลเพื่อ
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีเป็นกำรเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
ที่ก ำหนดในข้อ 60/1(2) 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจำก (1) ให้บริษัทจัดกำรแสดงข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่ำงเพียงพอ ซึ่งรวมถึงควำมเห็นของบริษัทจัดกำรและผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ของกองทุนรวมในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอำจได้รับจำกกำรลงมติ 
ในเร่ืองดังกล่ำว ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดกำรแสดงข้อมูลดังกล่ำวไว้ในหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ 

หมวด 48 
การเปิดเผยข้อมูลและการจัดท ารายงานของกองทุนรวม 

________________ 

  ข้อ 74   ยกเลิก 

  ข้อ 75   ยกเลิก 

                                                        
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
8ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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  ข้อ 76   ยกเลิก 

  ข้อ 77   ยกเลิก 

  ข้อ 78   ยกเลิก 

  ข้อ 79   ยกเลิก 

  ข้อ 80   ยกเลิก 

  ข้อ 81   ยกเลิก 

หมวด 5 
การด าเนินงานและการมอบหมายงานของบริษัทจัดการ 

_____________ 

  ข้อ 823   บริษัทจัดการต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  
และความเข้าใจในธุรกิจจัดการกองทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากส านักงานตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุน เพื่อท าหน้าที่ดังต่อไปนี้   

(1)  ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือ 
จ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
   (2)  ผู้จัดการกองทุน เพื่อท าหน้าที่ตัดสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอ่ืน 
ที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
  ผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหนึ่ง (1) และผู้จัดการกองทุน 
ตามวรรคหนึ่ง (2) อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 

  ข้อ 82/13   ในการแต่งต้ังผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการ 
ต้องพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (1)  ไม่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทอ่ืนที่ด าเนินการในลักษณะ 
ที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับการด าเนินการของบริษัทจัดการ  เว้นแต่บริษัทจัดการแสดงได้ว่ามีการจัด

                                                        
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
3แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
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โครงสร้างขององค์กรที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นได้ 
 (2)  ในกรณีที่แต่งตั้งพนักงานของบริษัทจัดการเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคคลดังกล่าวต้องด ารงต าแหน่งที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (ก)  ต าแหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการจัดการลงทุน  
   (ข)  ต าแหน่งกรรมการ ผู้จัดการของบริษัทจัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวกับการลงทนุ 

  ข้อ 83   บริษัทจัดการต้องก ากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของตนปฏิบัติงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว  
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

  ข้อ 84   บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้ผู้อื่นบริหารจัดการกองทุนรวมเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
และการปฏิบัติการด้านงานสนับสนุน 

ในการมอบหมายการบริหารจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1)  คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ 
และระมัดระวัง  โดยในกรณีที่เป็นการมอบหมายการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินอ่ืน
ที่มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ได้รับมอบหมายต้องเป็นบุคคลที่สามารถประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี และหากเป็นการจัดการลงทุนในต่างประเทศ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากหน่วยงาน
ก ากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO)  ที่ได้รับการยอมรับจากส านักงาน 
  (2)  ก ากับและตรวจสอบการด าเนินการของผู้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานที่ส านักงานประกาศก าหนด หรือที่สมาคมก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 
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ข้อ 85   บริษัทจัดการต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ ของตน 
ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หมวด 68 
กำรเปิดเผยข้อมูลเหตุกำรณ์ส ำคัญของกองทุนรวม 

_________________ 

ข้อ 86   ให้บริษัทจัดกำรรำยงำนพร้อมด้วยเหตุผลต่อส ำนักงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์ใด ๆ 
เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกำรตัดสินใจลงทุน 
หรือต่อกำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
ประกำศก ำหนด 

ข้อ 87   ภำยใต้บังคับของข้อ 86 เมื่อมีเหตุที่ท ำให้หรืออำจท ำให้ต้องเลิกกองทุนรวม 
ให้บริษัทจัดกำรเปิดเผยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  กรณีที่เป็นกำรเลิกกองทุนรวมเพรำะเหตุครบก ำหนดอำยุของโครงกำรหรือ 
เพรำะเหตุอ่ืนที่ทรำบก ำหนดกำรเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ำ ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

(ก)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลำดหลักทรัพย์ทรำบ 
เป็นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำวันท ำกำร 

(ข)  ด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทรำบเร่ืองดังกล่ำวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำห้ำวันท ำกำร เช่น ประกำศในหนังสือพิมพ์รำยวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจำก (1) ให้รำยงำนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์และตลำดหลักทรัพย์ 
โดยไม่ชักช้ำ 

ภาค 4 
อ านาจสั่งการของส านักงานเกี่ยวกับการด าเนินงานของ 

บริษัทจัดการหรือกองทุนรวม 
_______________ 

  ข้อ 88   ให้ส านักงานมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทหรือลักษณะของค่าใช้จ่าย 
ที่บริษัทจัดการไม่สามารถจ่ายจากเงินของกองทุนรวมได้  

                                                        
8แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561  เรือ่ง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
 โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับท่ี 9) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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ข้อ 89   ให้ส านักงานมีอ านาจผ่อนผันการปฏิบัติของบริษัทจัดการตามข้อก าหนด 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ได้ เมื่อบริษัทจัดการสามารถแสดงได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร  

(1)  ระยะเวลาในการเข้าท าสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
   (2)  การด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
   (3)  การกระจายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป  และการน า 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ทั้งนี้ ในกรณีของกองทุนรวมที่มีการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการที่แล้วเสร็จ 
   (4)  การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุที่มีจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่าสามสิบห้าราย  

ภาค 5 
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ 

_______________ 

  ข้อ 90   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2554      เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่  10 มกราคม พ.ศ. 2554      
 
 
 

 (นำยธีระชัย  ภูวนำถนรำนุบำล) 
 เลขำธิกำร 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 ประธำนกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
 


