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ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

การจัดท าและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานตามข้อ 8 ของประกาศน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังน้ี 

1.  กองทุนรวมและทรัสต์ดังต่อไปนี้ 

• กองทุนรวมและทรัสต์ที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์*

• ทรัสต์ที่มีการเสนอขายตราสารหน้ีต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

(1)  งบการเงิน กรณีทั่วไป 
- งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ฉบับสอบทาน 
ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว 
- งบการเงินประจ ารอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ 
ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

กรณีส่งงบการเงินไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน ก่อนส่งงบการเงิน
ประจ ารอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ 
-  งบการเงินไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ฉบับสอบทาน   
ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาสดังกล่าว 
-  งบการเงินประจ ารอบปีบัญชี ฉบับตรวจสอบ   
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

หมายเหตุ :  

เลือกส่งงบการเงินไตรมาส 2 ฉบับสอบทาน หรืองบการเงิน
ประจ างวด 6 เดือน ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก็ได้   
ทั้งน้ี ในกรณีที่เลือกส่งงบการเงินประจ างวด 6 เดือน ให้ส่ง 
งบการเงินดังกล่าวภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี 

(2)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

                                                           
*
  กองทุนรวมและทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) ซ่ึงอยู่ระหว่าง

ด าเนินการน าหน่วยเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าทีต่ามตารางนี้ด้วย 
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ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

(3)  รายงานประจ าปี - ส่งส านักงานภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี  
ทั้งน้ี วันที่ส่งให้ส านักงานต้องไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหน่วย 
- ส่งผู้ถือหน่วยดังน้ี 
   -  กรณีทรสัต์ที่มีผู้ถือหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ ่ 
ส่งผู้ถือหน่วยพร้อมกับการส่งให้ส านักงาน 
   -  กรณีอื่น ส่งผู้ถือหน่วยไปพร้อมกับการจัดส่งหนังสือ 
นัดประชุมสามัญประจ าปี 

2.  กองทุนรวมและทรัสตท์ี่มีผู้ถอืหน่วยทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และไม่ใช่กรณีตาม 1. 

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเง่ือนไขการส่งรายงาน 

(1) งบการเงินประจ ารอบปีบัญชี ฉบับ
ตรวจสอบ 

ในเวลาเดียวกับท่ีส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 

(3) รายงานประจ าปี - ส่งส านักงานภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชี  ทั้งน้ี วันที่ส่งให้ส านักงานต้องไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ 
ผู้ถือหน่วย 
- ส่งผู้ถือหน่วยพร้อมกับการส่งให้ส านักงาน 

 

 



- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทจ.          /2560 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

(ฉบับที่          ) 
_________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทจ. 44/2556  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “(3)  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 
ซึ่งมีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ 
โครงสร้างพื้นฐาน” 

ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่            เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่     

 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

เอกสารแนบ 6 



 
 
 
               

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน.          /2560 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

(ฉบับที่        ) 
_________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้ยกเลิกความในข้อ 8 และข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 90/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “ข้อ 8   เพื่อประโยชน์ในการลงทุนและการวัดมูลค่าการลงทุนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งเมื่อมี
เหตอัุนสมควร เช่น กองทุนรวมจะมีการท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว หรือ 
มีเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ทรัพย์สินดังกล่าวที่กองทุนรวมลงทุนได้รับความเสียหาย เป็นต้น   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงานประกาศก าหนด 
   ทรัพย์สินหลัก ตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า   อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ สิทธกิารเช่า สิทธิเก็บกิน หรือสิทธิเหนือพื้นดิน 

ข้อ 9   บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการค านวนมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยการก าหนดราคาทรัพย์สินในการค านวนดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ให้ส านักงานค านึงถึงหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับและ
มาตรฐานสากลด้วย” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิกข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558   
เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
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ข้อ 3   ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 90/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “(4)  การขอมติและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน” 

  ข้อ 4   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (10) ในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ที่ ทน. 90/2558  เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558   
   “(10)  การรายงานเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน” 

ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่            เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่     
 
 
 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 



 
 
 
               

- ร่าง - 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

ที่ ทน.          /2560 
เร่ือง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่        ) 

_________________ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (17/1) ในข้อ 1 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
     “(17/1)  “ผู้สอบบัญชี”  หมายความว่า   ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน” 

ข้อ 2   ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 25/2 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 4/2556  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “(1)  ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ กจ. 4/2560  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่  
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนตามข้อ 4(10) (18) (22) (23) (24) และ (25)” 

ข้อ 3   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7/1) ในข้อ 41 แห่งประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 

เอกสารแนบ 8 
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ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
   “(7/1)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 60/1” 

ข้อ 4   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 41 ในประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ 
ก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
   “ความในวรรคหนึ่ง (7/1) มิให้น ามาใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งหมดเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่” 

 ข้อ 5   ให้ยกเลิกความในข้อ 56 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 22/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 56   การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  บริษัทจัดการอาจขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้ 
  (ก)  การส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 
  (ข)  การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 60/1 
 (2)  การขอมติและมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 (3)  การขอมติและมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีอ่ืนนอกจาก (2) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก)  การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวน 
หน่วยลงทุนที่ถือ โดยให้หน่ึงหน่วยลงทุนมีหนึ่งเสียง  ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนต้องไม่เป็นบุคคลตามข้อ 63(3) 
  (ข)  การขอมติโดยการส่งหนังสือไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตามจ านวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง  
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   (ค)  การขอมติโดยการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือมติตามจ านวน 
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง  เว้นแต่การขอมติในเร่ืองดังนี้  ให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง   
   1.  การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
    2.  การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   3.  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
   4.  การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
   5.  การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่บริษัทที่กองทุนรวม
เป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 1(3) (จ) จะด าเนินการตาม 1.  2.  3. หรือ 4. 
  มติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (3) มิให้น ามาใช้บังคับกับกรณีที่มีหลักเกณฑ์
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศอื่น โดยให้บริษัทจัดการจัดให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
กับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดที่เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย” 

  ข้อ 6   ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 60 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ที่ ทน. 22/2557  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “การขอมติและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง  
ต้องก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 55 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60/1 โดยอนุโลม” 

 ข้อ 7   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 60/1 ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 
  “ข้อ 60/1   การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้ข้อผูกพันระหว่าง 
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการมีข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  บริษัทจัดการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ 
  (ก)  การประชุมสามัญประจ าปี  ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบในเร่ืองดังนี้ 
เป็นอย่างน้อย 
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    1.  การจัดการกองทุนรวมในเร่ืองที่ส าคัญ และแนวทางการจัดการ 
กองทุนรวมในอนาคต 
     2.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบัญชี 
ที่ผ่านมา โดยอย่างน้อยต้องมีการน าเสนองบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจาก 
ผู้สอบบัญชีแล้ว 
   3.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
  (ข)  การประชุมวิสามัญในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
   1.  เมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 
เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม 
   2.  เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ 
จ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้บริษัทจัดการ 
เรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน 
    การประชุมวิสามัญตามวรรคหนึ่ง 2. ต้องมีข้อก าหนดให้บริษัทจัดการ 
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 (2)  การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก)  จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ 
ให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็น
ของบริษัทจัดการในเร่ืองดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึงความเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ด้วย 
  (ข)  จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
ตามระยะเวลาดังนี้ 
    1.  สิบสี่วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
    2.  เจ็ดวัน ในกรณีอ่ืนนอกจาก 1.  
   (ค)  ประกาศการนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 
หนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม   
 (3)  องค์ประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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  (ก)  องค์ประชุม ต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือ 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 
หนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม 
  (ข)  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัด 
ไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ 
ก าหนดไว้ใน (ก)  หากว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ 
ตาม (1) (ข) 2. การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป  หากการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นมิใช่เป็น 
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอตาม (1) (ข) 2.  ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ 
นัดประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม โดยในการประชุมคร้ังหลังนี้ 
ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 (4)  การด าเนินการประชุม ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (ก)  การด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ใน 
หนังสือนัดประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม 
  (ข)  เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุน
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 
  (ค)  ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) 
หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อน 
การพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย  
  การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) ไปยัง 
ผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 
  ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่มีหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะในประกาศอ่ืน” 

  ข้อ 8   ให้ยกเลิกความในข้อ 73 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  
ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “ข้อ 73   ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในข้อ 60/1(2) 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเพียงพอ ซึ่งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการในเร่ืองที่ขอมติ และผลกระทบที่ 
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเร่ืองดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลดังกล่าว 
ไว้ในหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ” 

 ข้อ 9   ให้ยกเลิกหมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและการจัดท ารายงานของกองทุนรวม  
ในภาค 3 หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการกองทุนรวม ข้อ 74 ข้อ 75 ข้อ 76 ข้อ 77 ข้อ 78 ข้อ 79 ข้อ 80 
และข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 

 ข้อ 10   ให้ยกเลิกความในหมวด 6 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ในภาค 3 
หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการกองทุนรวม ข้อ 86 และข้อ 87 แห่งประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554  เร่ือง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด 6 
การเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ส าคัญของกองทุนรวม 

_________________ 

  ข้อ 86   ให้บริษัทจัดการรายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อส านักงานเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ 
เกิดขึ้น อันมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจลงทุน 
หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ส านักงาน
ประกาศก าหนด 
  ข้อ 87   ภายใต้บังคับของข้อ 86 เมื่อมีเหตุที่ท าให้หรืออาจท าให้ต้องเลิกกองทุนรวม 
ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กรณีที่เป็นการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายุของโครงการหรือ 
เพราะเหตอ่ืุนที่ทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (ก)  แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบ 
เป็นหนังสือก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ 
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   (ข)  ด าเนินการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบเร่ืองดังกล่าวก่อนวันเลิก
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น 
  (2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยไม่ชักช้า” 

ข้อ 11   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่            เป็นต้นไป 

      ประกาศ  ณ  วันที่     

 

 

 

 (นายรพี  สุจริตกุล)  
 เลขาธิการ 
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 


