
(บจ/ร 13-00)  

 

ข้อบังคับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพกิถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศ 

ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 
  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์อกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

  
ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 สิงหาคม 2554  เป็นตน้ไป 
   
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบัน้ี  
“ตลาดหลกัทรัพย”์ หมายความวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการ

มอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยป์ฏิบติัหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บมอบหมายดงักล่าวยกเวน้ความในขอ้ 9 ขอ้ 13 ขอ้ 16 
และขอ้ 18 

“ส านกังาน” หมายความวา่ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
**“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(**บทนิยามค าว่า “ประกาศ ก.ล.ต." เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน  โดยข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ฐาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป) 

“หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน” หมายความว่า หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการจดทะเบียนหรือได้รับ
การอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพย ์ 

**“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี  

(**บทนิยามค าว่า “หน่วยลงทุน" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป) 

  

ผลบังคับใช้ 

นิยาม 
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**“กองทุนรวม” หมายความวา่ กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานหรือกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย แลว้แต่กรณี 

(**บทนิยามค าว่า “กองทุนรวม” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป) 

*“ผูมี้ส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความวา่ ผูมี้อ  านาจควบคุม และใหห้มายความรวมถึง
ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัจดัการกองทุนรวม ผูจ้ดัการกองทุนรวม และเจา้ของทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายการจดัการ หรือ
การด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานใหป้ฏิบติัตามค าสัง่ของตนในการก าหนดนโยบาย การจดัการ 
หรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 
4 รายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 
ทุกรายของบุคคลตามวรรคหน่ึง รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการ
สมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงไดแ้ก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร 
หรือญาติสนิทอ่ืน 

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียน 
ยกเวน้ผูถื้อหน่วยลงทุนนั้นเป็นบริษทัหลกัทรัพย์ บริษทัประกันชีวิต บริษทัประกันภัย กองทุนรวม 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกนัสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญ หรือโครงการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั
ตามกฎหมาย 

(*บทนิยามค าว่า “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน  โดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวนัท่ี 15 มนีาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 18 มนีาคม 2556  เป็นต้นไป) 

 “ผูมี้อ  านาจควบคุม” หมายความว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงโดยพฤติการณ์มี
อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอยา่งมีนยัส าคญั 
ไม่ว่าอิทธิพลดงักล่าวจะสืบเน่ืองจากการเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดรั้บมอบอ านาจตามสัญญา หรือการ
อ่ืนใดกต็าม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคือบุคคลท่ีเขา้ลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัน้ี 

*(1) บุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละ 25 ของ
จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม 

(*ความใน (1) ของบทนิยามค าว่า “ผู้มีอ านาจควบคุม" เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน  โดย
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุน
รวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวนัที่ 15 มนีาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 มนีาคม 2556  เป็นต้น
ไป)  
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(2)  บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นได ้

(3) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ่ึ้งรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
ผูบ้ริหารการจดัการหรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานให้ปฏิบติัตามค าสั่งของตนในการ
ก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(4) บุคคลท่ีตามพฤติการณ์มีการด าเนินงานในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานหรือมี
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเยี่ยงผูบ้ริหาร รวมทั้งบุคคลท่ีมีต าแหน่งซ่ึง
มีอ านาจหนา้ท่ีเช่นเดียวกบับุคคลดงักล่าวของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น 

“ผูถื้อหน่วยลงทุนรายย่อย” หมายความว่า ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดเ้ป็นผูมี้ส่วนร่วมใน
การบริหาร 

*“กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน” หมายความวา่ กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานตามท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะในส่วนท่ีกองทุนรวมลงทุนไว ้

(*เพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที่ 15 มนีาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 มนีาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 “บริษทัจดัการ” “ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน” *“-” “ผูดู้แลผลประโยชน์” และ 
“เงินทุนจดทะเบียน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกบับทนิยามของค าดงักล่าวที่ก าหนดไวใ้นประกาศ 
ก.ล.ต. 

(*ยกเลิกบทนิยามค าว่า “กิจการโครงสร้างพืน้ฐาน" โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
ลงวนัที่ 15 มนีาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 มนีาคม 2556  เป็นต้นไป) 

 
หมวด 1 

คุณสมบัตขิองหน่วยลงทุน 
   

ขอ้ 3 หน่วยลงทุนท่ีอาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ช าระเตม็มูลค่าแลว้ทั้งหมด 
(2) ระบุช่ือผูถื้อ  
(3) ไม่มีขอ้จ ากดัในการโอนหน่วยลงทุน ยกเวน้ขอ้จ ากดัท่ีเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งน้ี 

ตอ้งระบุขอ้จ ากดันั้นไวใ้นโครงการ 
 

  

คุณสมบัติของ 
หน่วยลงทุน 
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หมวด 2 
คุณสมบัตขิองกองทุนรวม 

   
ขอ้ 4 กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการจะยื่นค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ตอ้งมีคุณสมบติั

ดงัต่อไปน้ี 
(1) เป็นกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัโครงการจดัการกองทุนรวมจากส านักงาน 
(2) มีผูจ้ดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
*(3) มีผูถื้อหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 20 ของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
**บริษทัจดัการของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงตอ้งจดัตั้งและมีการจดัการกองทุนรวมตามท่ี

ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

(*ความใน (3) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2556 ลงวนัที่ 15 มนีาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 มนีาคม 2556 เป็นต้นไป) 

(**ความในวรรคสองของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 
5) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป) 

 
*หมวด 3 

การย่ืนค าขอและการพจิารณารับหน่วยลงทุน และการด ารงคุณสมบัตกิองทุนรวม 
 (*ช่ือของหมวด 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ค าใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
รับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2556 ลง
วนัที่ 15 มนีาคม 2556 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 มนีาคม 2556 เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 5 ให้บริษทัจดัการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนท่ีออกทั้งหมดท่ีเสนอขายต่อ

ผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป 
   

*ขอ้ 6 ใหบ้ริษทัจดัการยื่นค าขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ละเอกสารอ่ืนตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

 (*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
เร่ือง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์              
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565  ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
 
 

การย่ืนขอจด 

ทะเบียนทั้งหมด 

วิธีการย่ืนค าขอ 

คุณสมบัติของ
กองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

คุณสมบัติของ 
กองทุนรวม 



(บจ/ร 13-00) 

ขอ้ 7 ในระหว่างการพิจารณาค าขอ หากบริษทัจดัการประสงค์จะแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้มูล
หรือเอกสารท่ียื่นไวต่้อตลาดหลกัทรัพยต์ามขอ้ 6 ใหย้ื่นขอแกไ้ขเพ่ิมเติมไดโ้ดยตอ้งแสดงขอ้แตกต่างและ
เหตุผลใหช้ดัเจน ยกเวน้คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา่เป็นการขอแกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีเป็นสาระส าคญั อาจก าหนดให้
การแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นค าขอใหม่ 

 
ขอ้ 8 ในการพิจารณาค าขอ ตลาดหลกัทรัพยอ์าจเรียกให้บริษทัจดัการมาช้ีแจง 

ส่งเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ิมเติมไดต้ามท่ีเห็นสมควรภายในเวลาท่ีก าหนด 
  
ขอ้ 9 ในการพิจารณาค าขอและสั่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้

ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยท์ าหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวม และสั่งรับ
หน่วยลงทุนท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยลงทุนดงักล่าวมีคุณสมบติั
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการตามขอ้บงัคบัน้ี 

 
ขอ้ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาค าขอใหเ้สร็จภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ไดรั้บเอกสารหลกัฐานท่ีถูกตอ้งครบถว้นจากบริษทัจดัการแลว้ 
การนับเวลาตามวรรคหน่ึง มิให้นับเวลาตั้งแต่วนัท่ีบริษทัจดัการไดข้อแกไ้ขเพ่ิมเติม

ขอ้มูลหรือเอกสารตามขอ้ 7 หรือวนัท่ีตลาดหลกัทรัพยไ์ดส้ั่งการตามขอ้ 8 จนถึงวนัท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ไดรั้บขอ้มูลหรือเอกสารโดยถูกตอ้งครบถว้น 

 
ขอ้ 11 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาค าขอแลว้เห็นว่าหน่วยลงทุนท่ียื่นขอจดทะเบียน

มีคุณสมบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามขอ้บงัคบัน้ี คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคหน่ึงเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 2 
วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสั่งรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ยกเวน้กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นอนัเป็นผลให้ไม่สมควรท า
การซ้ือขายหลกัทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาดงักล่าวให้ผูจ้ ัดการตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนดวนัเร่ิมท าการซ้ือขายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

 
 ขอ้ 12 ให้บริษทัจดัการยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน
รวมต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการจองซ้ือและช าระเงินค่าหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนนั้น 
 ใหผู้จ้ดัการตลาดหลกัทรัพยห์รือผูท้  าการแทนหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรัพยส์ัง่รับหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเพ่ิมเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดยจะก าหนดเง่ือนไขใด ๆ ไว้
ดว้ยกไ็ด ้

ใหน้ าความตามขอ้ 7 ขอ้ 8 ขอ้ 10 และขอ้ 11 วรรคแรกมาใชก้บัการพิจารณารับจดทะเบียน
เพ่ิมจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพจิารณา
รับหน่วยลงทุน 

วันเร่ิมท าการ 
ซ้ือขาย 

การแก้ไขเพิม่เติม 

ข้อมูล 

ระยะเวลาในการ
พจิารณา 

การย่ืนค าขอ 
เพิม่จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน 

การเรียกเอกสาร
เพิม่เติม 



(บจ/ร 13-00) 

ใหห้ลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดภ้ายใน 5 วนัท าการ
นบัแต่วนัท่ีสัง่รับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามวรรคสอง   

 
*ขอ้ 13 ใหบ้ริษทัจดัการช าระค่าธรรมเนียมในการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามอตัรา

ท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยการช าระค่าธรรมเนียมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาท่ี
ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 (*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์             
จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวนัที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 13/1 กองทุนรวมตอ้งด ารงคุณสมบติัเร่ืองการมีผูถื้อหน่วยลงทุนรายย่อยโดยตอ้งมี

ผูถื้อหน่วยลงทุนรายยอ่ยถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 15 ของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(Tranche) ท่ีจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

หากกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการให้มีผูถื้อหน่วยลงทุนรายย่อยตามท่ีก าหนดตาม
วรรคหน่ึงได ้ตลาดหลกัทรัพยอ์าจด าเนินการอ่ืนใดตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

(*เพ่ิมเติมความในข้อ 13/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอน
หน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ลงวนัที่ 15 มนีาคม 2556 
ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 18 มนีาคม 2556 เป็นต้นไป) 
 

หมวด 4 
เบ็ดเตลด็ 

   
ขอ้ 14 ให้บริษทัจดัการมอบหมายให้ตลาดหลกัทรัพยห์รือบุคคลท่ีตลาดหลกัทรัพย์

ใหค้วามเห็นชอบท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 
ขอ้ 15 ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนของตลาดหลกัทรัพยโ์ดยเคร่งครัด  
 
ขอ้ 16 คณะกรรมการมีอ านาจในการก าหนดแนวทางปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัน้ี 
 

  

ค่าธรรมเนียม 

นายทะเบียน 

หลกัทรัพย์ 
จดทะเบียน 

หน้าที่ของ 
บริษัทจัดการ 

อ านาจในการ
ก าหนดแนวทาง 
บริษัทจัดการ 



(บจ/ร 13-00) 

หมวด 5 
การเพกิถอน 

 

 *ขอ้ 17 ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดเหตุหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเขา้ข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนได ้
  (1) บริษทัจดัการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
  (2) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบติัไม่ครบตามขอ้ 3 และขอ้ 4 (1) และ (2) 
  (3) บริษทัจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาด
หลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดให้ถือปฏิบติั อนัอาจมีผลกระทบอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุน 

(4) บริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลอนัเป็นเท็จหรือขอ้มูลท่ีอาจก่อให้เกิดความส าคญั
ผิด ในแบบค าขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมท่ียื่นต่อตลาดหลกัทรัพยห์รือท่ีเปิดเผยต่อผู ้
ลงทุนทั่วไป อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือการ
ตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน 

(5) บริษัทจัดการไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมี
ขอ้ผิดพลาดในการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีเป็นสาระส าคญั อนัอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ
สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทุน 

(6) หน่วยลงทุนถูกตลาดหลกัทรัพย์สั่งห้ามซ้ือหรือขายในตลาดหลกัทรัพย์
เป็นการชัว่คราวตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการหา้มซ้ือหรือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเป็นการ
ชั่วคราวต่อเน่ืองกนัเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เน่ืองจากบริษทัจดัการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ 
ขอ้ตกลงการจดทะเบียนหลกัทรัพยก์บัตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนใด ๆ ท่ีตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนดใหถื้อปฏิบติั หรือบริษทัจดัการไม่สามารถรายงาน ช้ีแจง หรือเปิดเผยสารสนเทศส าคญัต่อตลาด
หลกัทรัพยไ์ดท้นัที 

(7) ผูส้อบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจ าปีหรืองบการเงินรวม
ประจ าปีของกองทุนรวมท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนั 
  (8) เม่ือครบก าหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเหตุอ่ืนท่ีทราบ
ก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ 
  (9) เม่ือมีเหตุท่ีส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัการจดัตั้งกองทุนรวมหรือมีเหตุ
เลิกกองทุนรวมตามท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

เหตุท่ีหน่วย
ลงทุนเข้าข่ายอาจ
ถูกเพกิถอน 
 



(บจ/ร 13-00) 

  (10) บริษทัจดัการมีการด าเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือการตดัสินใจของผูล้งทุน หรือการเปล่ียนแปลงในราคา
ของหน่วยลงทุน  
 (11) บริษัทจัดการไม่สามารถด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยว์่าดว้ยแนวทางด าเนินการเพ่ือแกไ้ขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามญัจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน 

(*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้นไป) 
 

*ขอ้ 18 เ มื่อคณะกรรมการสั ่ง เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียน ให้บริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) เลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิก
กองทุนรวม และตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม หรือ 

(2) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 17 (1)  ให ้บริษทัจดัการจดัใหมี้
แนวทางดูแลผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีซ้ือขายในประเทศไทยท่ีเหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จดัใหมี้กลไก
รองรับการขายหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยมี์อ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
พิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 17 (1) 

 (2) กรณีท่ีปรากฏเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจัดการกองทุนรวม ห รือ
บริษทัจดัการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. 

(*ความในข้อ 18 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
*ขอ้ 19 ให้น าความในขอ้บังคับตลาดหลกัทรัพย์ว่าดว้ยการเพิกถอนหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนและหลกัเกณฑ์อ่ืนใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว มาใช้บงัคบักบัการเพิกถอนหน่วย
ลงทุนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนตามหมวดน้ีโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
 
 
 

การน าเกณฑ์เพกิ
ถอนหลกัทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม 

การด าเนินการ
เม่ือส่ังเพกิถอน
หน่วยลงทุน 

การมอบหมาย
ให้ผู้จัดการมี
อ านาจหน้าที่
ในการส่ังเพิก
ถอน 



(บจ/ร 13-00) 

*หมวด 6 
การเปิดเผยข้อมูล 

 

ขอ้ 20 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี
เกิดข้ึน 

(1) กองทุนรวมก าหนดวนัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ให้กองทุนรวมเปิดเผย
วาระการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนมาดว้ยพร้อมกนั 

ในกรณีที่กองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผูถ้ือหน่วยลงทุนโดยมีหนงัสือ
แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติ ให้เปิดเผยก าหนดวนัสุดทา้ยของการรับหนงัสือแจง้มติดว้ย 

(2) กองทุนรวมมีมติก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใดๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3) กองทุนรวมจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล 
(4) กองทุนรวมมีมติใหเ้พ่ิมเงินทุนจดทะเบียน จดัสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุน

จดทะเบียน 
(5) กองทุนรวมมีการออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche) 
(6) กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) 
(7) กองทุนรวมมีการไดม้าหรือเสียไปซ่ึงสญัญาทางการคา้ท่ีส าคญั 
(8) กองทุนรวมมีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 
(9) กองทุนรวมมีการท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตาม

ประกาศ ก.ล.ต. 
(10) กองทุนรวมมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีส าคัญ การพัฒนาท่ีส าคัญเก่ียวกับ

ทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และตลาด หรือการคน้พบท่ีส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ  
(11) บริษัทจัดการมีการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผูกพันแก่

ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมอยา่งมีนยัส าคญั 
(12) กองทุนรวมมีข้อพิพาทท่ีส าคัญท่ีมีผลกระทบเก่ียวกับการด าเนินงานของ

กองทุนรวม เช่น ขอ้พิพาทเก่ียวกบัแรงงาน ผูรั้บเหมาช่วง หรือผูข้ายสินคา้ใหก้องทุนรวม 
(13) กองทุนรวมมีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีส าคญั  
(14) กองทุนรวมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  
(15) กองทุนรวมประกาศเลิกกอง หรือกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานเลิกกิจการและมีการ

ช าระบญัชี 
(16) กองทุนรวมมีการประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน

โดยผูป้ระเมินราคาเพ่ือเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูล้งทุนทัว่ไป  

เหตุการณ์ท่ีต้อง
เปิดเผยทันที 



(บจ/ร 13-00) 

 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการ
ตอ้งจดัส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

*(17) - 
 **(18) เม่ือมีการผิดนดัช าระหน้ีหรือไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรม

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(ก) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีสถาบนัการเงิน  
(ข) กองทุนรวมผิดนดัช าระหน้ีท่ีไม่ใช่หน้ีสถาบนัการเงิน หรือไม่สามารถ

ปฏิบติัตามภาระผูกพนัตามนิติกรรมเก่ียวกบัการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมท่ีปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึง บริษทั
จดัการตอ้งเปิดเผยแนวทางในการแกไ้ขเหตุการณ์ดงักล่าวมาพร้อมกนัดว้ย นอกจากน้ี บริษทัจดัการตอ้ง
เปิดเผยความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ตามวรรคหน่ึงภายในวนัเดียวกบัวนัครบก าหนดส่งงบการเงินในแต่
ละไตรมาส หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัเหตุการณ์ดงักล่าว แลว้แต่กรณีใดจะเกิดก่อน 

(19) กรณีใดๆ ท่ีมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตดัสินใจของผู ้
ลงทุนหรือต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหน่วยลงทุน 
 การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหน่ึงใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยโ์ดยไม่
ชกัชา้ในวนัท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่
ละรอบอย่างนอ้ย 1 ชัว่โมง หรือหลงัเวลาการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีบริษทั
จดัการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดงักล่าวได ้ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยก่อนเวลา
การซ้ือหรือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยใ์นรอบแรกของวนัท าการถดัไปอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 

(*ความใน (17) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ
และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 
21 มนีาคม 2562 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป) 

(**ความใน (18) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2564 ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 
 

ขอ้ 21 เม่ือบริษทัจดัการไดส่้งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือแจง้
ผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดงักล่าวใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยด์ว้ยพร้อมกนั 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัญชาติต่างดา้ว ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งหนงัสือ
นดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือมีหนงัสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสญัชาติต่างดา้วนั้นดว้ย  
 

การจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและ
เอกสารการประชุม 
 



(บจ/ร 13-00) 

ขอ้ 22 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัท่ีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

(1) มีการยา้ยท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัจดัการ 
(2) มีการเปล่ียนแปลงผูจ้ดัการกองทุนหรือผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
(3) มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม  
(4) มีการเปล่ียนแปลงนายทะเบียนหลกัทรัพยห์รือมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีตั้ง

ของนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องกองทุนรวม 
 เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีบริษทัจดัการตอ้งเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) บริษทัจดัการตอ้งจดัส่ง
หนงัสือลาออกของผูส้อบบญัชีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือตลาดหลกัทรัพยร้์องขอ 

 

ขอ้ 23 ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพย ์
(1) รายงานการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีมีการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยใหจ้ดัส่งภายใน 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนนั้น  
(2) รายงานจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนรายย่อย ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หน่วยลงทุนหรือวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผลหรือใหสิ้ทธิใด ๆ โดยใหจ้ดัส่ง
ภายใน 120 วนันบัแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนรวม 

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประกาศไม่จ่ายเงินปันผลหรือใหสิ้ทธิใด ๆ  ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผย
จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนรายย่อยต่อตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 

  
ขอ้ 24 ให้บริษทัจดัการเปิดเผยวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั

ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 14 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

เม่ือบริษทัจดัการมีการเปล่ียนแปลงวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
จากเดิมท่ีเคยเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ต่อตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนหรือวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพ่ือการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือวนัใหสิ้ทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
ตามท่ีเคยเปิดเผยไวต้ามวรรคหน่ึงนั้น 

 
  

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ 
 

เหตุท่ีต้องเปิดเผย
ภายใน 3 วันท าการ 

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ
รายงานจ านวน 
ผู้ถือหน่วย 



(บจ/ร 13-00) 

ขอ้ 25 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงัต่อไปน้ีต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อม
กบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อส านกังานตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศ ก.ล.ต. 

(1) มูลค่าทรัพยสิ์น มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม 
(3) รายงานความคืบหนา้ของโครงการ ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึ้ง

ทรัพยสิ์นกิจการท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ 
(4) รายงานประจ าปีของกองทุนรวม 

*(5) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
*(6) รายงานอ่ืนใดตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ ก.ล.ต. 
(*เพ่ิมเติมความใน (5) และ (6) ของข้อ 25โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับ

และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวนัที่ 27 
เมษายน 2561 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2561  เป็นต้นไป) 

 
ขอ้ 26 ใหบ้ริษทัจดัการจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตามแบบ

ท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 25 (2) 
 
ขอ้ 27 ในกรณีท่ีผลการด าเนินงานตามงบก าไรขาดทุนของกองทุนรวมเปล่ียนแปลง

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยสาเหตุการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรัพยพ์ร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 25 (2) 
 
  ขอ้ 28 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานของ
กองทุนรวม และท าใหท้รัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกนันอ้ยกวา่มูลค่า
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซ่ึงบริษทัจดัการตอ้งด าเนินการใหท้รัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่มูลค่าดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยความคืบหนา้
ของโครงการต่อตลาดหลกัทรัพยทุ์กไตรมาสพร้อมกบัการเปิดเผยสารสนเทศตามขอ้ 25 (2) 
 

*ขอ้ 29 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารหรือส าเนาเอกสารใหแ้ก่ตลาด
หลกัทรัพยต์ามขอ้บงัคบัน้ี ให้บริษทัจดัการเปิดเผยหรือจดัส่งโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามขอ้บงัคบั
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการเปิดเผยสารสนเทศและการจดัส่งเอกสารของบริษทัจดทะเบียนโดยผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์โดยอนุโลม 

(*ความในข้อ 29 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 
  

ผลการด าเนินงาน
ของกองทุนรวม
เปลี่ยนแปลงเกิน
ร้อยละ 20 

 

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือส าเนาเอกสาร 

การจัดท ารายงาน
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

ค ว า ม ค ืบ ห น ้า
โครงการ กรณีมี
ก า ร จ า ห น ่า ย
ทรัพย์สินหลัก 

 

การจัดท ารายงาน
และเปิดเผยรายงาน
ของกองทุนรวม 



(บจ/ร 13-00) 

*ขอ้ 30 ให้น าความในข้อบังค ับตลาดหลักทรัพย์ว่าด ้วยการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบติัการใด ๆ ของบริษทัจดทะเบียนและหลกัเกณฑอ่ื์นใดท่ีออกตามความในขอ้บงัคบัดงักล่าว 
มาใชบ้งัคบักบัการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบติัการใด ๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขดั
หรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 

(*ความในข้อ 30 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นีแ้ทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2564 ลงวนัท่ี 5 ตุลาคม 2564 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) 

 

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
รับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพืน้ฐาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 
2 ตุลาคม 2560 ซ่ึงมผีลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที่ 9 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป) 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2554  
 

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์ 
 

(นายสมพล เกียรติไพบูลย)์  
ประธานกรรมการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลในการประกาศใช ้: โดยท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์เห็นสมควรจดัให้มีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบักองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย
ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
การเฉพาะ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใหม่ ๆ  จึงสมควรออกขอ้บงัคบัน้ี 

การน าเกณฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม 


