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สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและการลงมติ 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ ทน. 38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
____________________________________________ 

 
1.  การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 การเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) จัดท าหนังสือนัดประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอย่างน้อย
ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประชุมและการออกเสียงลงมติ ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทุนในเรื่องดังกล่าว  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้รวมถึง
ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการลงมติในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

(ข)    จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาดังนี้ 
(1)  14 วัน ในกรณีที่เป็นการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีวาระที่ต้องได้มติผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 

3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
(2)  7 วัน ในกรณีอื่นนอกจาก (1)  

บริษัทจัดการต้องจัดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์พร้อมกับการจัดส่งไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน 

 
2.  องค์ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

 การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีองค์ประชุมที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก)   องค์ประชุมต้องประกอบด้วยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด  และต้องมีหน่วยลงทุนนับรวมกันไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม  

(ข)   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั ้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง  1 ชั่วโมง 
จ านวนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน (ก)   
การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป   
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3.  การด าเนินการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 

การด าเนินการประชุมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) การด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  เว้นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือ
หน่วยลงทุนซึ่งมาประชุม 

(ข)    เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม (ก) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า  
1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจาก
ที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

(ค)   ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระไม่เสร็จตาม (ก) หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตาม (ข) แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุม
ก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม  

  

4.  การมอบฉันทะ 

 ในการมอบฉันทะของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ผู้ ใดเข้าประชุมและออกเสียงแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียง 1 ราย 

(ข) หนังสือมอบฉันทะต้องระบุจ านวนหน่วยลงทุนของผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และครั้งที่
ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
5.  วิธีการนับคะแนนเสียง 

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หน่วยลงทุนที่ตนถือ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีลักษณะ
ต่อไปนี้ มิให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในเรื่องที่ขอมติ 

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าสัดส่วนที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทน.38/2562 ซึ่งถูกจ ากัดสิทธิออกเสียง
เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถือเกินกว่าสัดส่วนดังกล่าว 

(ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน  ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่น
ให้รวมถึงกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
ทุกประเภท 
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6.  มติของผู้ถือหน่วยลงทุน 

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(ก) ในกรณีทั่วไปให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยลงทุนของผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(1) การได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท 
หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมขึ้นไป 

(2) การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นการได้มาเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน ซึ่งมีมูลค่าของทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า 

(3) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน  

(4) การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุน 

(5) การเข้าท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีมูลค่า
ของสัญญาเกินกว่า 100 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนขึ้นไป 

(6) การตกลง ยินยอม หรือใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่บริษัทที่กองทุนเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
จะด าเนินการตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ข้างต้น 

(ค) ในกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ให้ถือมติตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วย
ลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่ท าให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 

(2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกันรายได้ของกองทุน 

(3) การควบรวมกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนและความเสี่ยงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

(4) การช าระและรับช าระหนี้ของกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน 

(5) การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายมากกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุน 

 


