
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 8/2559 

เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่ออนาคตประเทศไทย 
(ฉบบัประมวล) 

___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 117 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ในประกาศน้ี 
“กองทุนรวม”1  หมายความว่า   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ท่ีจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  และวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
“บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนด

ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

“สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 

 
 
 

 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 52/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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ขอ้ 31   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบักองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ซ่ึงเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
และวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  โดยมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลงั ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ประเภทของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหมวด 1 
(2)  การยื่นค าขออนุมตัิจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมและการอนุมติั ให้เป็นไปตาม

หมวด 2 
(3)  ลกัษณะของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหมวด 3 
(4)  การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหมวด 4 
(5)  อ านาจของส านักงาน ให้เป็นไปตามหมวด 5 

หมวด 1 
ประเภทของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

____________________ 

ขอ้ 4   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศน้ี  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี 
(1)  กรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง

เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชใ้นการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
(2)  สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
(3)  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ 

ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือการบริหารจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(4)  สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซ้ือขายติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 
หรือสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(5)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
(ก)  เป็นบริษทัท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) 

(3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว 
(ข)  เป็นบริษทัท่ีมีรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ

โครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี 
(6)  ตราสารหน้ีท่ีออกโดยบริษทัตาม (5) ท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทันั้นแลว้ 

 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 52/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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(7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

(8)  หน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีจดัตั้งขึ้นตาม
พระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 

หมวด 2 
การยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

และการอนุมติั 
____________________ 

ขอ้ 5   บริษทัจดัการท่ีประสงคจ์ะขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ตอ้งยืน่ค  าขอ
อนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมต่อส านกังานเป็นหนงัสือ พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีมีรายการตามท่ีก าหนดในประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยรายละเอียดของโครงการจดัการ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

(2)  ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการท่ีมีรายการตามท่ีก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 

(3)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์  
(4)  ร่างหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงจะยงัไม่ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได ้
(5)  ค ารับรองวา่ขอ้มูลในค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตาม (1) (2) (3)  

และ (4) เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามประกาศน้ีทุกประการ  ทั้งน้ี ค  ารับรอง
ดงักล่าวตอ้งลงลายมือช่ือโดยกรรมการท่ีมีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั หรือในกรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ ผูรั้บรองตอ้งมีต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ผูอ้  านวยการฝ่าย หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน
ซ่ึงรับผิดชอบงานในสายงานเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมนั้น 

ขอ้ 6   กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการจะยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการตามขอ้ 5 ตอ้งมี
ลกัษณะและการบริหารจดัการกองทุนรวมท่ีสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในหมวด 3 และ 4  

ขอ้ 7   ใหบ้ริษทัจดัการท่ีขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียม 
ต่อส านกังานในวนัยืน่ค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตามขอ้ 5  ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีก าหนดไว้
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ในประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดค่าธรรมเนียม
ค าขออนุมติัจดัตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

ขอ้ 8   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีครบถว้น
ตามขอ้ 5 

หมวด 3 
ลกัษณะของกองทุนรวม 
____________________ 

ขอ้ 9   กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการสามารถยื่นค าขออนุมติัจดัตั้งและจดัการตาม 
หมวด 2 ตอ้งมีขอ้ก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั
บริษทัจดัการท่ีแสดงลกัษณะของกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีลกัษณะทัว่ไปของกองทุนรวม ตามขอ้ 10 
(2)  มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและแสวงหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานเป็นหลกั  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ 13 ขอ้ 14 และขอ้ 15 
(3)  การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม

ตอ้งจ ากดัเฉพาะการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผูอ่ื้นด าเนินการเท่านั้น โดยกองทุนรวมตอ้งมิได้
ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง 

(4)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยสิ์นอ่ืนดงักล่าวตอ้งเป็นหลกัทรัพย ์เงินฝาก หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงของกองทุนรวมเท่านั้น 

 ขอ้ 10   กองทุนรวมที่ขอจดัตั้ง ตอ้งมีลกัษณะทัว่ไปดังต่อไปน้ี 
 (1)  มีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั ซ่ึงกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นดงักล่าวตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้ง
ของประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้ง
และจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
 (2)  มีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลงั และแสดงไดว้่ากระทรวงการคลงั
จะไม่โอนหน่วยลงทุนใหบุ้คคลอ่ืนใด 
 (3)  เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
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 (4)  ในกรณีท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี
  (ก)  หน่วยลงทุนชนิดเดียวกนัตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 
  (ข)  หน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได ้
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1.  ลกัษณะและเง่ือนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
3.  กรณีอ่ืนใดท่ีส านกังานประกาศก าหนด  

 (5)  ก าหนดใหก้ารช าระค่าหน่วยลงทุนตอ้งช าระดว้ยเงินสดหรือหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

หมวด 4 
การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

____________________ 

ขอ้ 11   เม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแลว้ ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ โครงการจดัการ 
กองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ และหนงัสือช้ีชวน ท่ีมีสาระไม่ต่างจากฉบบัร่างท่ียืน่ต่อ
ส านกังาน 

(2)  จดัใหก้องทุนรวมมีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคญัท่ีแสดงไวล้่าสุดต่อส านกังาน 
ตลอดอายขุองกองทุนรวม และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของกองทุนรวม บริษทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการใหก้องทุนรวมดงักล่าวมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศน้ีดว้ย 

ขอ้ 12   บริษทัจดัการตอ้งดูแลใหข้อ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ
และโครงการจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจน
ประกาศ กฎ และค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีท่ีขอ้ก าหนด 
ในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบั
หลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการเพื่อให้มีการแกไ้ข 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการและโครงการจดัการกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ 

ขอ้ 13   บริษทัจดัการตอ้งเขา้ท าสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม 
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ขอ้ 14   บริษทัจดัการตอ้งด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีภายหลงัจากการเขา้ลงทุนตามขอ้ 13 โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกนั 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีท่ีเป็นรอบปีบญัชี 
สุดทา้ยท่ีกองทุนรวมส้ินอายโุครงการ บริษทัจดัการจะไม่ด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานก็ได ้

 ขอ้ 15   การค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 4(1) (2) (3) 
และ (4) ใหค้  านวณตามราคาท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุด ซ่ึงปรับปรุงดว้ยการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) และการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นล่าสุดนั้น  ทั้งน้ี ผูป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์หรือความรู้ความเช่ียวชาญในการประเมินค่าทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดว้ย 
 (2)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหุน้ตามขอ้ 4(5) 
ใหใ้ชว้ิธีการค านวณราคาตาม (1) กบัทรัพยสิ์นของบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้โดยอนุโลม  ทั้งน้ี 
ใหค้  านึงถึงภาระภาษีของบริษทัดงักล่าว และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานของบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ดว้ย 
 (3)  กรณีท่ีเป็นการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ใหค้  านวณตามราคา 
ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสมาคมท่ีก าหนดเก่ียวกบัการก าหนดราคาทรัพยสิ์น 
 กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เงินท่ีกนัไว้
ส าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป อาจน ามาค านวณรวมเป็นมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานได ้

 ขอ้ 16   ใหบ้ริษทัจดัการจดัท างบการเงินประจ ารอบปีบญัชีของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการ 
ก าหนดมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพบญัชี 
 (2)  ผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังาน 
 ใหบ้ริษทัจดัการจดัส่งงบการเงินท่ีจดัท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานภายใน 60 วนั 
นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี และต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีร้องขอ 
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 ขอ้ 172   การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่เพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการกระท าไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการ 
กองทุนรวม  ทั้งน้ี การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหอ้ยูภ่ายใต้
บงัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจดัการกองทุนรวม 
 (1)  การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นคร้ังแรก  
 (2)  การเสนอขายหน่วยลงทุนในคร้ังต่อ ๆ ไปภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนตาม (1) 
ท่ีไม่ใช่กรณีตาม (3) 
 (3)  การเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง
(cornerstone investor) เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
เป็นการทัว่ไป 

หมวด 5 
อ านาจของส านกังาน 

____________________ 

ขอ้ 17/11   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัระยะเวลาในการเขา้ท าสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 13 ได ้เม่ือบริษทัจดัการแสดงไดว้า่เป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น
และสมควร 

ขอ้ 18   เพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ 
ในการก ากบัดูแลท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะใดขณะหน่ึง ในกรณีท่ีการด าเนินการของกองทุนรวม 
ไม่เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีไดรั้บอนุมติัหรือท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยชอบ   
ใหส้ านกังานมีอ านาจสั่งการใหบ้ริษทัจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามท่ีส านกังาน
เห็นสมควรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

อ านาจสั่งการตามวรรคหน่ึง ใหร้วมถึงอ านาจสั่งการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่ง
ดงัต่อไปน้ี 

 
2แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 44/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 
1แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 52/2560  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) 
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(1)  ใหบ้ริษทัจดัการแกไ้ขลกัษณะของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ในหมวด 3 และ 4 ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

(2)  ระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว 
(3)  เพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 19   ในกรณีท่ีส านกังานเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมตามขอ้ 18 
วรรคสอง (3) ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาอนัสมควร  
ในกรณีท่ีการเพิกถอนดงักล่าวเกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

(2)  ด าเนินการเลิกกองทุนรวม ในกรณีท่ีการเพิกถอนเกิดขึ้นหลงัจากการจดทะเบียน
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมแลว้ 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2559                                            
 
 
 
 (นายรพี  สุจริตกุล) 
 เลขาธิการ 
 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


