
- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สช.          /2560 
เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ 

ผู้จัดการกองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
(ฉบับที่        ) 

_________________________ 

โดยที่ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจาก 
ทรัสตีให้ท าหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ในข้อ 2 แห่งประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 23/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการ
กองทรัสต ์และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  ““บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน”  หมายความว่า   บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวม
และทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (3) ของวรรคหนึ่งในข้อ 21 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่  
21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 23/2557  เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “(3)  การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ระหว่างกองทรัสต์กับผู้จัดการกองทรัสต์และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะ
ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  ซึ่งรวมถึงมาตรการหรือแนวทางด าเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของ
กองทรัสต์หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น” 

ข้อ 3    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 
 
 



- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน.          /2560 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่        ) 

____________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1   ให้ยกเลิก (13) ของข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 4/2556  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556    

ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน 3. ของ (ค) ใน (1) ของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “3.  ในกรณีที่การได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน ต้องผ่านการประเมินค่าโดยผู้ประเมินค่าอย่างน้อยสองราย” 

  ข้อ 3   ให้ยกเลิกความในข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน.    เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ฉบับที่   ) ลงวันที่      และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

เอกสารแนบ 25 



2 

 

  “ข้อ 41   โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน 
กับบริษัทจัดการ ต้องมีข้อก าหนดเพื่อรองรับการด าเนินการของกองทุนรวมภายหลังการจัดตั้ง  
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่มีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 42/1 
  (1/1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมและการจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 42 
  (2)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ซึ่งเป็นไปตามข้อ 43  
  (2/1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันใด ๆ 
แก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม (ถ้ามี) ซึ่งเป็นไปตามข้อ 43/1 
  (3)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 44 
  (4)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 45 ถึงข้อ 47 
  (5)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 48 
  (6)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดเงินทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 49 ถึงข้อ 54 
  (7)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 55 ถึงข้อ 60 
  (7/1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึงเป็นไปตามข้อ 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 
  (12)  ข้อก าหนดอ่ืนตามประกาศเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานและประกาศเกี่ยวกับข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ   
  ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ โครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการจะไม่จัดให้มีข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
(1) (5) และ (7/1) ก็ได้” 
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  ข้อ 4   ให้ยกเลิกความในข้อ 42 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 40/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 42   การได้มาเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 1 
ของหมวด 1 ในภาค 1 ด้วยโดยอนุโลม”   

  ข้อ 5   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 42/1 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554   
  “ข้อ 42/1   การท ารายการที่มีนัยส าคัญ บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการ
กองทุนรวมมีข้อก าหนดที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการ 
ที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน 
  ในกรณีที่รายการที่มีนัยส าคัญตามวรรคหนึ่งเป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีข้อก าหนดตามข้อ 42 ด้วย” 

  ข้อ 6   ให้ยกเลิกความในข้อ 43 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 40/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 43   การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทจัดการ
ต้องจัดให้โครงการจัดการกองทุนรวมมีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  กองทุนรวมจะไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อ่ืนด าเนินการ
เท่านั้น  
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(2)  กองทุนรวมจะก าหนดอัตราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนเงื่อนไขตามสัญญาจัดหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทุนรวม  และมีลักษณะ
เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน”  

ข้อ 7   ให้ยกเลิกความในข้อ 48 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 40/2555  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 48   การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจัดการต้องจัดให้โครงการจัดการ 
กองทุนรวมมีข้อก าหนดที่มีสาระส าคัญเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย 
การท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

  ข้อ 8   ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (3) ในวรรคหนึ่งของข้อ 56 แห่งประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน.            เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่   ) ลงวันที่   และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(ค)  การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตามจ านวน 
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง  เว้นแต่การขอมติในเร่ืองดังนี้  ให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   

1.  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
2.  การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่บริษัทที่กองทุนรวมเป็น 

ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1(3) (จ) จะด าเนินการตาม 1.” 

  ข้อ 9   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3/1)  ในวรรคหนึ่งของข้อ 70 ในประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทน. 36/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
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  “(3/1)  การด าเนินการเพื่อให้การท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทดังกล่าว ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทจัดการหรือที่ประชุมผู้ถือหน่วย
ลงทุนเสมือนเป็นรายการของกองทุนรวมก่อนการตกลงเข้าท ารายการ  เว้นแต่ในกรณีที่กองทุนรวมมี 
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ จะไม่ด าเนินการดังกล่าวก็ได้” 

ข้อ 10   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่ 
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 



ร่- ร่าง -าง- 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน.           /2560 
เร่ือง  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

กับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
(ฉบับที่        ) 

________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทน. 27/2554  เร่ือง  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับ 
บริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(3)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระท าการอันเป็นการขัดกับ
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม  เว้นแต่เป็นการกระท าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยการท ารายการที่มีนัยส าคัญหรือที่เกี่ยวโยงกันของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน” 

ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่     
 
 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
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- ร่าง - 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ที่ สน.          /2560 
เร่ือง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่        ) 

_________________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ประกอบกับข้อ 30(1) แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 22/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ส านักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (7) ของวรรคหนึ่งในข้อ 5 แห่งประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 35/2554  เร่ือง หนังสือชี้ชวนการเสนอขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(7)  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน” 

  ข้อ 2   ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 35/2554  เร่ือง หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 8   รายการเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนรวมกับผู้ที่จะจ าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิ
ในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานแก่กองทุนรวม 
  (2)  รายละเอียดของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันที่ผ่านมา และแนวโน้มการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต 
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ในกรณีที่รายการตามวรรคหนึ่งต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้แสดงความเห็น
ของคณะกรรมการของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการท ารายการดังกล่าวที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย” 

ข้อ 3   ให้ยกเลิก (3) ของข้อ 13 แห่งประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 35/2554  เร่ือง หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554    

ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่           เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 


