
 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 9/2559 
เร่ือง  ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทยกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 
______________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 119(6) แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัท าขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กบับริษทัจดัการ 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“ขอ้ผกูพนั”  หมายความวา่   ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกบับริษทัจดัการ 
“กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

ท่ีจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และตามมติท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลงั 
 “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 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 4 
(4)  สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 5 
(5)  วิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 6 
(6)  การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ ากดัการโอน 

หน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 7 
(7)  การแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นไป

ตามขอ้ 8 
(8)  รายการผลบงัคบัของมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 9 
(9)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 10 

 (10)  การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุนรวม ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 11 
  (11)  รายการอ่ืนใดตามท่ีส านกังานก าหนด 

ขอ้ 4   รายการอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัจดัการ ตอ้งมีสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

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

(2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีขอ้ผกูพนัขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดย
อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสั่งนั้น ใหถื้อวา่บริษทัจดัการไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ผกูพนัแลว้ 

(3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษทัจดัการ บริษทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษทัจดัการรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบ 
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษทัจดัการรายใหม่ 

ขอ้ 5   รายการสิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญั
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุน
ท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษทัจดัการไม่ครบ 
 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษทัจดัการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกวา่ส่วนของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่ง



 3 

ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ดว้ย 

ขอ้ 6   รายการวิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืน ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
(1)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวิธีการช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ตลอดจนผูมี้หนา้ท่ีออกค่าใชจ่้าย 
ในเร่ืองดงักล่าว 
 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ การช าระเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด
เท่านั้น 

 ขอ้ 7   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 าตามข้อก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือ 
ตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 
 (3)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า บริษทัจดัการสามารถปฏิเสธการแสดงช่ือในทะเบียน 
ผูถื้อหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัเกณฑท่ี์ออกตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

ขอ้ 8   รายการการแต่งตั้ง อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ 
ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงวา่ ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์ 
รายเดิมมีหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้
ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนงัสือเพื่อรับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของ 
ส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ 
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 (2)  ขอ้ก าหนดท่ีแสดงว่า ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
หากบริษทัจดัการไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการ
ตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้

 ขอ้ 9   รายการผลบงัคบัของมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ย 
ท่ีแสดงวา่ มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีให้ด าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในกฎหมาย ใหถื้อวา่มตินั้นเสียไป 

 ขอ้ 10   รายการการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั ตอ้งมีสาระส าคญัอยา่งนอ้ยท่ีแสดงวา่ 
การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

 ขอ้ 11   รายการการช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุนรวม ตอ้งมีสาระส าคญัท่ีไม่ขดัหรือแยง้ 
กบัมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งบทบญัญติัดงักล่าว 

 ขอ้ 12   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
 
 

      (นายรพี  สุจริตกุล) 
     เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


