
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ที่ ทน. 9/2559 

เร่ือง  ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 
(ฉบับประมวล) 

______________________________ 

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   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดท าข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
กับบริษัทจัดการ 

ข้อ 2   ในประกาศนี้ 
“ข้อผูกพัน”  หมายความว่า   ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการ 
 “กองทุนรวม”1  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
ที่จัดต้ังขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558  และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 “บริษัทจัดการ”  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม 
 “ผู้ดูแลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 

ข้อ 2/11   ข้อผูกพันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลัง ข้อผูกพัน 

ให้เป็นไปตามข้อ 3 ถึงข้อ 11 
 

                                                 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 54/2560  เรือ่ง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 54/2560  เรือ่ง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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(2)  ในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม (1) ข้อผูกพันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับ 
บริษัทจัดการกองทุนรวม โดยอนุโลม 

 ข้อ 3   ข้อผูกพันอย่างน้อยต้องมีรายการที่แสดงสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 (1)  ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม 
 (2)  รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม  ซึ่งต้องมีข้อความที่ระบุให้ 
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ที่แนบท้ายข้อผูกพันถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของข้อผูกพันนี้ 
 (3)  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 4 

(4)  สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 5 
(5)  วิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 6 
(6)  การจัดท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจ ากัดการโอน 

หน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 7 
(7)  การแต่งต้ัง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไป

ตามข้อ 8 
(8)  รายการผลบังคับของมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 9 
(9)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 10 

 (10)  การช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 11 
  (11)  รายการอ่ืนใดตามที่ส านักงานก าหนด 

ข้อ 4   รายการอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ต้องมีสาระส าคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการ 
จัดการกองทุนรวม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ  
หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(2)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่ข้อผูกพันขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดย
อาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ 
หรือค าสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันแล้ว 
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(3)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการรายใหม่เข้าท าหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบ 
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่ 

ข้อ 5   รายการสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระส าคัญ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (1)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุน
ที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการไม่ครบ 
 (2)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่ง
ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย 

ข้อ 6   รายการวิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับวิธีการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ตลอดจนผู้มีหน้าที่ออกค่าใช้จ่าย 
ในเร่ืองดังกล่าว 
 (2)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า การช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจัดการจะช าระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่ก าหนด
เท่านั้น 

ข้อ 7   รายการการจัดท าทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุนและข้อจ ากัด
การโอนหน่วยลงทุน ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (1)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตาม
หลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 (2)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง  
และการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจ ากัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  
ที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระท าตามข้อก าหนดในข้อผูกพันหรือ 
ตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
 (3)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการสามารถปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียน 
ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
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ข้อ 8   รายการการแต่งต้ัง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ 
ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 (1)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
รายเดิมมีหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ 
สิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ 
 (2)  ข้อก าหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่การด าเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน 
หากบริษัทจัดการไม่ด าเนินการขอมติ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการ
ตามที่จ าเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ 

 ข้อ 9   รายการผลบังคับของมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อย 
ที่แสดงว่า มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ด าเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป 

 ข้อ 10   รายการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยที่แสดงว่า 
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของข้อผูกพันต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

 ข้อ 11   รายการการช าระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม ต้องมีสาระส าคัญที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศ กฎ 
หรือค าสั่งที่ออกโดยอาศัยอ านาจแห่งบทบัญญัติดังกล่าว 

 ข้อ 12   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 
 
 
      (นายรพี  สุจริตกุล) 
     เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 


