(บจ/ร 13-00)
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน พ.ศ. 2554
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2554 เป็ นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการ
มอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 16
และข้อ 18
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
**“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พ ย์ หรื อ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น หรื อประกาศส านักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรื อกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี
(**บทนิ ยามค าว่ า “ประกาศ ก.ล.ต." เดิ มถู กยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แทน โดยข้ อ บั งคั บ ตลาด
หลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน้ ฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบี ยนหรื อได้รับ
การอนุญาตให้ทาการซื้ อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
**“หน่ วยลงทุ น” หมายความว่า หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมโครงสร้างพื้ นฐาน หรื อ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี
(**บทนิ ยามคาว่ า “หน่ วยลงทุน" เดิมถูกยกเลิ กและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุน รวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ผลบังคับใช้
นิยาม

(บจ/ร 13-00)
**“กองทุนรวม” หมายความว่า
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรื อกองทุนรวม

(**บทนิ ยามคาว่ า “กองทุนรวม” เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุน รวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

*“ผูม้ ีส่วนร่ วมในการบริ หาร” หมายความว่า ผูม้ ีอานาจควบคุม และให้หมายความรวมถึง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนซึ่ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1)
บริ ษทั จัดการกองทุ นรวม ผูจ้ ดั การกองทุ นรวม และเจ้าของทรัพย์สินกิ จการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการจัดการ หรื อ
การดาเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของตนในการกาหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร
4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ึ งดารงตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่ 4
ทุกรายของบุคคลตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต ทางการ
สมรส หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
หรื อญาติสนิทอื่น
(2)
ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นที่ ถือหน่ วยลงทุ นเกิ นกว่าร้ อยละ 5 ของเงิ นทุ นจดทะเบี ยน
ยกเว้น ผูถ้ ื อ หน่ ว ยลงทุ น นั้น เป็ นบริ ษ ัทหลักทรั พ ย์ บริ ษ ทั ประกัน ชี วิต บริ ษ ัท ประกัน ภัย กองทุ น รวม
กองทุนสารองเลี้ยงชี พ กองทุนประกันสังคม กองทุนบาเหน็จบานาญ หรื อโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิ
ตามกฎหมาย
(*บทนิ ยามคาว่ า “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริ หาร" เดิ มถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุ น และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุน รวม
โครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

“ผูม้ ีอานาจควบคุม” หมายความว่า ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรื อบุคคลอื่นซึ่ งโดยพฤติการณ์มี
อิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการดาเนิ นงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ
ไม่ว่าอิทธิ พลดังกล่าวจะสื บเนื่ องจากการเป็ นผูถ้ ือหน่วยลงทุน หรื อได้รับมอบอานาจตามสัญญา หรื อการ
อื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
*(1) บุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จานวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม
(*ความใน (1) ของบทนิ ย ามคาว่ า “ผู้ม ีอานาจควบคุม " เดิ ม ถูก ยกเลิ ก และใช้ ค วามใหม่ นี แ้ ทน
โดยข้ อ บัง คับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของ
กองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 18 มีนาคม 2556
เป็ นต้ นไป)

(บจ/ร 13-00)
(2)
บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนกรรมการของ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นได้
(3)
บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ ่ ึ งรับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย
ผูบ้ ริ หารการจัดการหรื อการดาเนิ นงานของกิ จการโครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของตนในการ
กาหนดนโยบายการจัดการหรื อการดาเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(4)
บุ ค คลที่ ตามพฤติ การณ์ มีการดาเนิ นงานในกิ จการโครงสร้างพื้ นฐานหรื อมี
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานเยี่ยงผูบ้ ริ หาร รวมทั้งบุคคลที่มีตาแหน่งซึ่ ง
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น
“ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายย่อย” หมายความว่า ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ มิได้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การบริ หาร
*“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะในส่ วนที่กองทุนรวมลงทุนไว้
(*เพิ่มเติมบทนิยามคาว่ า “กิจการโครงสร้ างพืน้ ฐาน" โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

“บริ ษทั จัดการ” “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” *“-” “ผูด้ ูแลผลประโยชน์” และ
“เงิ นทุ นจดทะเบี ยน” ให้มีค วามหมายเช่ น เดี ย วกับ บทนิ ย ามของคาดัง กล่า วที ่ กาหนดไว้ใ นประกาศ
ก.ล.ต.
(*ยกเลิกบทนิ ยามคาว่ า “กิจการโครงสร้ างพื ้นฐาน" โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

หมวด 1
คุณสมบัตขิ องหน่ วยลงทุน
ข้อ 3

หน่ วยลงทุ น ที่ อาจยื่ น ขอจดทะเบี ย นต่ อตลาดหลักทรั พ ย์ ต้อ งมี คุ ณ สมบัติ

ดังต่อไปนี้
(1)
ชาระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
(2)
ระบุชื่อผูถ้ ือ
(3)
ไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจากัดที่ เป็ นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้
ต้องระบุขอ้ จากัดนั้นไว้ในโครงการ

คุณสมบัติของ
หน่ วยลงทุน

(บจ/ร 13-00)
หมวด 2
คุณสมบัตขิ องกองทุนรวม
ข้อ 4

กองทุนรวมที่ บริ ษทั จัดการจะยื่นคาขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น ต้องมี คุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้
(1)
เป็ นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมตั ิโครงการจัดการกองทุนรวมจากสานักงาน
(2)
มีผจู ้ ดั การกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
*(3)
มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายย่อยถือหน่ วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของ
จานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
**บริ ษทั จัดการของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุนรวมตามที่
กาหนดในประกาศ ก.ล.ต.

คุณสมบัติของ
กองทุนรวม
โครงสร้ างพื้นฐาน

คุณสมบัติของ
กองทุนรวม

(*ความใน (3) ของข้ อ 4 เดิ มถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ อง การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)
(**ความในวรรคสองของข้ อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

*หมวด 3
การยื่นคาขอและการพิจารณารั บหน่ วยลงทุน และการดารงคุณสมบัตกิ องทุนรวม
(*ชื่ อของหมวด 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ คาใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
รั บ และเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพื น้ ฐาน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2556 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 5
ผูล้ งทุนเป็ นการทัว่ ไป

ให้บริ ษทั จัดการยื่นขอจดทะเบี ยนหน่ วยลงทุนที่ ออกทั้งหมดที่ เสนอขายต่อ

การยื่นขอจด
ทะเบียนทั้งหมด

ข้อ 6 ให้บริ ษทั จัดการยื่นคาขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กาหนด พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอให้รับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วิธีการยื่นคาขอ

ข้อ 7 ในระหว่างการพิจารณาคาขอ หากบริ ษทั จัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
หรื อเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและ
เหตุผลให้ชดั เจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็ นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็ นสาระสาคัญ อาจกาหนดให้
การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็ นการยื่นคาขอใหม่

การเรียกเอกสาร
เพิม่ เติม

(บจ/ร 13-00)
ข้อ 8 ในการพิ จารณาคาขอ ตลาดหลัก ทรั พ ย์อ าจเรี ย กให้บ ริ ษ ทั จัด การมาชี้ แ จง
ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กาหนด

การแก้ ไขเพิม่ เติม
ข้ อมูล

ข้อ 9 ในการพิจารณาคาขอและสั่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้
ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพ ย์ทาหน้าที่ พิจารณาคุ ณ สมบั ติของหน่ วยลงทุ นและของกองทุ นรวม และสั่งรั บ
หน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่า หน่ วยลงทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพิจารณา
รับหน่ วยลงทุน

ข้อ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาคาขอให้เสร็ จภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริ ษทั จัดการแล้ว
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ ง มิ ให้นับเวลาตั้งแต่ วนั ที่ บริ ษ ทั จัดการได้ขอแก้ไขเพิ่ มเติ ม
ข้อมูลหรื อเอกสารตามข้อ 7 หรื อวันที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ ตลาดหลักทรัพ ย์
ได้รับข้อมูลหรื อเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่าหน่ วยลงทุนที่ ยื่นขอจดทะเบี ยน
มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่ วยลงทุนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกาหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ งเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2
วันทาการนับแต่วนั ที่ สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ยกเว้นกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นอันเป็ นผลให้ไม่สมควรทา
การซื้ อ ขายหลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นนั้นในตลาดหลักทรั พ ย์ภ ายในระยะเวลาดังกล่ าวให้ผูจ้ ัด การตลาด
หลักทรัพย์กาหนดวันเริ่ มทาการซื้ อขายเป็ นอย่างอื่นได้

วันเริ่มทาการ
ซื้ อขาย

ข้อ 12 ให้บริ ษทั จัดการยื่นขอจดทะเบี ยนเพิ่ มจานวนเงิ นทุ นจดทะเบี ยนของกองทุ น
รวมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้ อและชาระเงินค่าหน่วยลงทุนเพิ่มทุนนั้น
ให้ผจู ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์หรื อผูท้ าการแทนหรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์สงั่ รับหน่วยลงทุนในส่ วนที่เพิ่มเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยจะกาหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้
ด้วยก็ได้
ให้นาความตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 วรรคแรกมาใช้กบั การพิจารณารับจดทะเบียน
เพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่ มทาการซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทาการ
นับแต่วนั ที่สงั่ รับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

การยื่นคาขอ
เพิม่ จานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน

ข้อ 13 ให้บริ ษทั จัดการชาระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกาหนด

ค่ าธรรมเนียม

(บจ/ร 13-00)
*ข้อ 13/1 กองทุนรวมต้องดารงคุณสมบัติเรื่ องการมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนรายย่อยโดยต้องมี
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของจานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิ ด
(Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
หากกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการให้มีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายย่อยตามที่ กาหนดตาม
วรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดาเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(*เพิ่มเติมความในข้ อ 13/1 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิกถอน
หน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)

หมวด 4
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 14 ให้บริ ษทั จัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรื อบุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์
ให้ความเห็นชอบทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรั พย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้บริ ษทั จัดการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสื อเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่ งครัด

หน้ าที่ของ
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอานาจในการกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อานาจในการ
กาหนดแนวทาง
บริษัทจัดการ

หมวด 5
การเพิกถอน
ข้อ 17 หน่ วยลงทุ น อาจถูกเพิ กถอนออกจากการเป็ นหลักทรั พ ย์จดทะเบี ยนเมื่ อเกิ ด
กรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)
หน่วยลงทุนหรื อกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 ข้อ 4 (1) และ ข้อ 4 (2)
(2)
เมื่ อ ครบก าหนดอายุ ข องโครงการจัด การกองทุ น รวม หรื อเหตุ อื่ น ที่ ท ราบ
กาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า
(3)
บริ ษทั จัดการดาเนิ นการดังต่ อไปนี้ อนั อาจมี ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่ อสิ ทธิ
ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
(ก)
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรั พ ย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ ข้อตกลงการจดทะเบี ยนหลักทรั พ ย์กับ ตลาดหลักทรั พ ย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิบตั ิ

เหตุในการเพิก
ถอนหน่ วยลงทุน

(บจ/ร 13-00)
(ข)
เปิ ดเผยข้อมูลอันเป็ นเท็จในแบบคาขอ งบการเงิ น หรื อรายงานของ
กองทุนรวมที่ ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรื อที่ เปิ ดเผยต่อประชาชนทัว่ ไป หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูลของกองทุน
รวมที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีขอ้ ผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็ นสาระสาคัญ
(ค)
ด าเนิ น การใด ๆ หรื อมี เหตุ ใด ๆ ในลักษณะที่ อาจก่ อให้เกิ ด ความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนหรื อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุน
***(3/1)
ผูส้ อบบัญชี รายงานว่าไม่แสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของกองทุนรวมเป็ น
เวลา 3 ปี ติดต่อกัน
(4)
เมื่อปรากฏกรณี ที่สานักงานอาจเพิกถอนการอนุมตั ิการจัดตั้งกองทุนรวมตามที่
กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
(5)
บริ ษทั จัดการร้องขอให้เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
**(6)
ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เป็ นการชั่วคราว โดยการขึ้ นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่ วยลงทุ นนั้นตามข้อกาหนดของตลาด
หลักทรั พย์ว่าด้วยการห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์จดทะเบี ยนเป็ นการชัว่ คราว เป็ นระยะเวลาเกิ นกว่า 2 ปี
เนื่ องจากบริ ษ ทั จัดการฝ่ าฝื นหรื อละเลยไม่ ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กบั ตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนหนังสื อเวียนใดๆ ที่ ตลาดหลักทรัพย์กาหนดให้ถือปฏิ บตั ิ หรื อบริ ษทั จัดการไม่สามารถรายงาน
ชี้แจง หรื อเปิ ดเผยสารสนเทศสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ที
**(7)
บริ ษ ทั จัดการไม่สามารถดาเนิ นการเพื่ อให้เหตุ แห่ งการเพิ กถอนหน่ วยลงทุ น
ของกองทุ นรวมหมดไป หรื อให้มีคุณสมบัติเพื่ อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิ บตั ิ ที่
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด
*ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรื อกองทุนรวมอยู่ระหว่างการ
ดาเนิ นการให้เหตุแห่ งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้ อหรื อขายหน่ วยลงทุนเป็ นการ
ชัว่ คราว หรื อขึ้ นเครื่ องหมายไว้ที่หน่ วยลงทุ นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์ว่าด้วยการเพิ กถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(*เพิ่มเติ มความในวรรคสองของข้ อ 17 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง ประเทศไทย เรื่ อง การรั บ
และเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2556 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป)
(**เพิ่มเติมความใน (6) และ (7) ของวรรคหนึ่งของข้ อ 17 โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
เรื่ อง การรั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)
(***ความในข้ อ (3/1) ของข้ อ 17 เดิมถูกยกเลิก โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
การรั บและเพิ กถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

เหตุในการเพิกถอน
หน่ วยลงทุน

(บจ/ร 13-00)
*ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน
ให้บริ ษทั จัดการดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
เลิ กกองทุ น รวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณี มีการเลิ ก
กองทุนรวมและตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม หรื อ
(2)
กรณี คณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ตามที่บริ ษทั จัดการร้องขอ ให้บริ ษทั จัดการจัดให้มีแนวทางดูแลผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ซ้ื อขายในประเทศไทย
ที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ เป็ นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรั พย์ทาหน้าที่ สั่งเพิ กถอน
หน่วยลงทุนดังกล่าวจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณี ที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ ระบุไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมหรื อบริ ษทั จัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การดาเนินการ
เมื่อสั่ งเพิกถอน
หน่ วยลงทุน

*ข้อ 19 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์
จดทะเบี ยนมาใช้บงั คับกับการเพิกถอนหน่ วยลงทุนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนตามหมวดนี้ โดย
อนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้ โดยอนุโลม

(*ความในข้ อ 18 และข้ อ 19 เดิมถูกยกเลิกและใช้ ความใหม่ นีแ้ ทน โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ ง
ประเทศไทย เรื่ อง การรั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็ นต้ นไป)

*หมวด 6
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ข้อ 20 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
เกิดขึ้น
(1)
กองทุนรวมกาหนดวันประชุ มผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมเปิ ดเผย
วาระการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน
ในกรณี ที่กองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยมีหนังสื อ
แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิ ดเผยกาหนดวันสุ ดท้ายของการรับหนังสื อแจ้งมติ ดว้ ย
(2)
กองทุนรวมมีมติกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุนหรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใดๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
(3)
กองทุนรวมจ่ายหรื อไม่จ่ายเงินปันผล
(4)
กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรื อลดเงินทุน
จดทะเบียน
(5)
กองทุนรวมมีการออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)

เหตุการณ์ ที่ต้อง
เปิ ดเผยทันที

(บจ/ร 13-00)
(6)
กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche)
(7)
กองทุนรวมมีการได้มาหรื อเสี ยไปซึ่ งสัญญาทางการค้าที่สาคัญ
(8)
กองทุนรวมมีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
(9)
กองทุนรวมมีการทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตาม
ประกาศ ก.ล.ต.
(10) กองทุ นรวมมี การออกผลิ ต ภัณ ฑ์ ใหม่ ที่ ส าคัญ การพัฒ นาที่ ส าคัญ เกี่ ย วกับ
ทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรื อการค้นพบที่สาคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
(11) บริ ษ ัทจัดการมี การกู้ยื มเงิ นในนามของกองทุ นรวมหรื อก่ อภาระผู ก พัน แก่
ทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนยั สาคัญ
(12) กองทุ น รวมมี ข ้อ พิ พ าทที่ ส าคัญ ที่ มี ผ ลกระทบเกี่ ย วกับ การด าเนิ น งานของ
กองทุนรวม เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผูร้ ับเหมาช่วง หรื อผูข้ ายสิ นค้าให้กองทุนรวม
(13) กองทุนรวมมีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่สาคัญ
(14) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
(15) กองทุ นรวมประกาศเลิ กกอง หรื อกิ จการโครงสร้ างพื้ นฐานเลิ กกิ จการและมี
การชาระบัญชี
(16) กองทุนรวมมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ สาคัญของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
โดยผูป้ ระเมินราคาเพื่อเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อผูล้ งทุนทัว่ ไป
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ ง บริ ษทั จัดการ
ต้องจัดส่ งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
*(17) (18) กองทุนรวมผิดนัดชาระหนี้ หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระผูกพันตามนิ ติกรรม
เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม
ที่ปรากฏในงบการเงินหรื องบการเงินรวมล่าสุ ด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดงั กล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผยความคื บหน้าเกี่ ยวกับการผิดนัดชาระหนี้ ตามวรรคหนึ่ ง
ภายในวันเดียวกับวันครบกาหนดส่ งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรื อเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิดนัด
ชาระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
(19) กรณี ใดๆ ที่ มีหรื อจะมี ผลกระทบต่ อสิ ทธิ ประโยชน์หรื อการตัดสิ นใจของผู ้
ลงทุนหรื อต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยลงทุน

(บจ/ร 13-00)
การเปิ ดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่
ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิ ดเผยก่อนเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่
ละรอบอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง หรื อหลังเวลาการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณี ที่บริ ษทั
จัดการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิ ดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยก่อนเวลา
การซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทาการถัดไปอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง
(*ความใน (17) ของข้ อ 20 เดิมถูกยกเลิก โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ
และเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลงวันที่
21 มีนาคม 2562 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 21 เมื่อบริ ษทั จัดการได้ส่งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสื อแจ้ง
ผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรื อเอกสารการขอมติ ให้บริ ษทั จัดการจัดส่ งหนังสื อ
นัดประชุมหรื อหนังสื อแจ้งผูถ้ ือหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรื อเอกสารการขอมติดงั กล่าวให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยพร้อมกัน

การจัดส่ งหนังสื อ
นัดประชุ มและ
เอกสารการประชุ ม

ในกรณี ที่กองทุนรวมมีผถู ้ ือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริ ษทั จัดการจัดส่ งหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อมีหนังสื อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรื อเอกสารการขอมติฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย
ข้อ 22 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทาการนับ
แต่วนั ที่เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1)
มีการย้ายที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั จัดการ
(2)
มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทุนหรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(3)
มีการเปลี่ยนแปลงผูส้ อบบัญชี ของกองทุนรวม
(4)
มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบี ยนหลักทรัพย์หรื อมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ต้ งั
ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริ ษทั จัดการต้องเปิ ดเผยสารสนเทศตาม (3) บริ ษทั จัดการต้องจัดส่ ง
หนังสื อลาออกของผูส้ อบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

เหตุที่ต้องเปิ ดเผย
ภายใน 3 วันทาการ

ข้อ 23 ให้บริ ษทั จัดการจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
(1)
รายงานการประชุ มผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณี ที่มีการจัดประชุ มผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
โดยให้จดั ส่ งภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนนั้น
(2)
รายงานจานวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นรายย่อย ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอน
หน่วยลงทุนหรื อวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผลหรื อให้สิทธิ ใด ๆ โดยให้จดั ส่ ง
ภายใน 120 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม

การจัดส่ งรายงาน
การประชุ มและ
รายงานจานวน
ผู้ถือหน่ วย

(บจ/ร 13-00)
ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการประกาศไม่จ่ายเงินปั นผลหรื อให้สิทธิ ใด ๆ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผย
จานวนผูถ้ ือหน่วยลงทุนรายย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง
ข้อ 24 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุ นหรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุนหรื อวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนดังกล่าว
เมื่อบริ ษทั จัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
จากเดิ มที่ เคยเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ ง ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหน่ วยลงทุ นหรื อวัน
กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรื อวันให้สิทธิ ใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
ตามที่เคยเปิ ดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

การเปิ ดเผยวันปิ ด
สมุดทะเบียนหรื อ
วันให้ สิทธิใดๆ

ข้อ 25 ให้บริ ษทั จัดการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อม
กับการเปิ ดเผยข้อมูลต่อสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
(1)
มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
(2)
งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม
(3)
รายงานความคื บหน้าของโครงการ ในกรณี ที่กองทุ นรวมลงทุ นหรื อมี ไว้ซ่ ึ ง
ทรัพย์สินกิจการที่เป็ นโครงการที่ไม่แล้วเสร็ จ
(4)
รายงานประจาปี ของกองทุนรวม
*(5)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
*(6)
รายงานอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทารายงาน
และเปิ ดเผยรายงาน
ของกองทุนรวม

(*เพิ่มเติมความใน (5) และ (6) ของข้ อ 25โดยข้ อบังคับตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การรั บ
และเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27
เมษายน 2561 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็ นต้ นไป)

ข้อ 26 ให้บริ ษทั จัดการจัดทารายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของกองทุนรวมตามแบบ
ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด และเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)
ข้อ 27 ในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานตามงบกาไรขาดทุนของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลง
จากงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด
หลักทรัพย์พร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

การจัดทารายงาน
สรุ ปผลการ
ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ของกองทุนรวม
เปลี่ยนแปลงเกิน
ร้ อยละ 20

(บจ/ร 13-00)

ข้อ 28 ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการมีการจาหน่ ายทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้ นฐานของ
กองทุนรวม และทาให้ทรัพย์สินกิ จการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่า
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซึ่ งบริ ษทั จัดการต้องดาเนิ นการให้ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยความคืบหน้า
ของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

ความคืบหน้ า
โครงการ กรณีมี
การจาหน่ าย
ทรั พย์ สินหลัก

ข้อ 29 วิธีการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารหรื อสาเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริ ษทั จัดการเปิ ดเผยหรื อจัดส่ งโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ตามข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศและการจัดส่ งเอกสารของบริ ษทั จดทะเบี ยนโดยผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิ ดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ งเอกสาร
หรื อสาเนาเอกสาร

ข้อ 30 ให้นาความในข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิ ดเผยสารสนเทศ
และการปฏิ บตั ิ การใดๆ ของบริ ษทั จดทะเบี ยนมาใช้บงั คับกับการเปิ ดเผยสารสนเทศและการปฏิ บตั ิ การ
ใดๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้

การนาเกณฑ์
เปิ ดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม

(*ความในหมวด 6 เดิ มถูกยกเลิ ก และใช้ ความใหม่ นี ้แ ทน โดยข้ อ บัง คั บ ตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย เรื่ อง การ
รั บและเพิกถอนหน่ วยลงทุน และการเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้ างพืน้ ฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่
2 ตุลาคม 2560 ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็ นต้ นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2554
(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ ตลาดหลักทรั พย์ฯเห็ นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับกองทุนรวมโครงสร้ างพื้นฐาน
โดยกาหนดหลักเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่ วยลงทุนตลอดจนเปิ ดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เป็ นการเฉพาะ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใหม่ ๆ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

