
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน.  27/2554 
เร่ือง  ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

กบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
______________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ  
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติั  
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท าขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกบับริษทัจดัการ 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 

โครงสร้างพื้นฐานกบับริษทัจดัการ 
“บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ 

ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
“ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความวา่   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ขอ้ 3   ขอ้ผกูพนัอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการท่ีแสดงสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
(1)  ช่ือโครงการจดัการกองทุนรวม 
(2)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม  ซ่ึงตอ้งมีขอ้ความท่ีระบุให้ 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผา่นการอนุมติัจากส านกังาน หรือผา่นการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129  
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัถือเป็นส่วนหน่ึง 
ของขอ้ผกูพนัน้ี 
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(3)  อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ 
(4)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน 
(5)  ขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล (ถา้มี) 
(6)  วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน 
(7)  การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
(8)  การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอน 

หน่วยลงทุน 
(9)  การแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  
(10)  การเปลี่ยนบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ 

 (11)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั  
 (12)  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน และผลบงัคบัของมติ 

(13)  การชดใชห้รือเยยีวยาความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุน   
ตลอดจนการระงบัขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน 

(14)  การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุนรวม 
  (15)  รายการอ่ืนใดตามท่ีส านกังานก าหนด 

  ขอ้ 4   รายการอ านาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ ตอ้งมีสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการมีหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้ผกูพนั โครงการ 
จดัการกองทุนรวม พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ  
หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 
หรือขอ้ผกูพนัขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว   
หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษทัจดัการ
ไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัแลว้ 

ขอ้ 5   รายการสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุน
ท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษทัจดัการไม่ครบ 
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(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือ 
หรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรับ 
ท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
บริษทัจดัการโดยชอบ  

(3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษทัจดัการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิด
ของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด
ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดว้ย 

 ขอ้ 6   รายการจ่ายเงินปันผลและขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผล ตอ้งมีสาระส าคญั 
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่  บริษทัจดัการจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ในส่วนท่ีถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในหลกัเกณฑ์ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า บริษทัจดัการจะจดัท าบญัชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็น 
เงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพยสิ์นของกองทุนรวม และไม่น าเงินดงักล่าวรวมในมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม โดยจะยกเงินดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดิน 

ขอ้ 7   รายการวิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ตลอดจนผูมี้หนา้ท่ีออกค่าใชจ่้าย 
ในการช าระหน้ี 

(2)  ขอ้ก าหนดที่แสดงว่า การช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะช าระให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ี 
ก าหนดเท่านั้น 

ขอ้ 8   รายการการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการและบุคคลอ่ืนได ้ 
โดยใหแ้สดงตวัอยา่งหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนดว้ย  
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(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 ขอ้ 9   รายการการจดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนและขอ้จ ากดั
การโอนหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการมีหนา้ท่ีจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
หลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ให้สันนิษฐานไวก่้อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  
และการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
ท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือ  
ตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
 (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า บริษทัจดัการสามารถปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑท่ี์ออกตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

ขอ้ 10   รายการการแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 
ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง  และ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็น
เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึง 
การลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 
รายใหม่หากมีการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ 
 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ
หรือละเลยไม่ปฏิบติัหนา้ท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใช้
สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ในการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้
  (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบั
ผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ่ื้น  เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี 
เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูล  
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ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มูลดงักล่าว 
มิไดแ้สดงการคดัคา้น   
  (4)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้ 
กบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้ หากเป็นกรณี 
ท่ีมีนยัส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป  ใหบ้ริษทัจดัการมีอ านาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง 
ผูดู้แลผลประโยชน์ได ้
  (5)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
หากบริษทัจดัการไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติ
ของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

ขอ้ 11   รายการการเปล่ียนบริษทัจดัการ ตอ้งมีขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า  ในกรณีท่ีมี 
การเปล่ียนบริษทัจดัการ ไม่ว่าโดยค าสั่งของส านกังานหรือโดยเหตุอ่ืนใดตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษทัจดัการรายใหม่
เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการรายใหม่ 

 ขอ้ 12   รายการการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั  ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัท่ีเป็นไปตาม

วิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไปตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว 
ใหถื้อวา่ขอ้ผกูพนัในส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมนั้นมีผลผกูพนัคู่สัญญา 

(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนยัส าคญั
ตาม (2) ให้รวมถึง 

 (ก)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 

 (ข)  เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน  
อยา่งมีนยัส าคญั 

(4)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ีใหมี้ผลผกูพนั
เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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 (ก)  เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัใหมี้สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการ
กองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดรั้บมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน หรือ 

 (ข)  ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนันั้นเหมาะสม 
มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนยัส าคญั 

(5)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็น
หนงัสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์  พร้อมทั้ง
ประทบัตราบริษทั (ถา้มี)  รวมทั้งใหมี้ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่าบริษทัจดัการจะจดัให้มีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้
ณ ท่ีท าการและเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่ง 
สรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในรอบปีบญัชีพร้อมทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
พร้อมกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม 

ขอ้ 13   รายการหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และผลบงัคบั
ของมติ ตอ้งมีสาระส าคญัอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการขอมติ ซ่ึงก าหนดอยา่งนอ้ยในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี 

 (ก)  วิธีการขอมติ เช่น การขอมติจะกระท าโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงั 
ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

 (ข)  วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการขอมติ 
 (ค)  องคป์ระชุม (ถา้มี) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 
 (ง)  ขอ้จ ากดัสิทธิในการออกเสียงลงมติของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น ผูถื้อหน่วยลงทุน 

ท่ีถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดทรัพย ์พ.ศ. 2535  หรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรง
หรือโดยทางออ้มในเร่ืองท่ีจะลงมติ เป็นตน้  
 (จ)  จ านวนเสียงท่ีใชเ้ป็นมติและวิธีการนบัมติ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ก าหนดเพื่อ
รองรับกรณีดงัต่อไปน้ี 
  1.  กรณีการขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน 
  2.  กรณีการขอมติโดยการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) 
  3.  กรณีการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนส าหรับกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นหลายชนิด (ถา้มี) 
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 ขอ้ก าหนดตามวรรคหน่ึงตอ้งเป็นไปตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวส้ าหรับการขอมติและการออกเสียงลงคะแนนในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือ 
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการไปตามมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าว 
และมีผลผกูพนัตามมติ 

(3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดั  
หรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อว่ามตินั้นเสียไป 

ขอ้ 14   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 

     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  6  กนัยายน พ.ศ. 2554    
 
 
 

      (นายชาลี  จนัทนยิง่ยง) 
      รองเลขาธิการ 
     รักษาการเลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 


