
   
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ี ทน. 38/2562 
เร่ือง  หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการ 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
___________________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  มาตรา 100 มาตรา 109 มาตรา 117 และมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาตรา 124/1 วรรคสอง มาตรา 129/2 วรรคสาม และ
มาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2562  คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ใหย้กเลิก 
(1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554 
(2)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 40/2555  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
(3)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 4/2556  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
(4)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 22/2557  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
(5)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 13/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558 
(6)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 38/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 6) ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
(7)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 60/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 7) ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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(8)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 36/2559  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 8) ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

(9)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 23/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และ  วิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 9) ลงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

(10)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 32/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 10) ลงวนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 

(11)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 35/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 11) ลงวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2561 

(12)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 49/2561  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 
และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบบัท่ี 12) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
“กองทุนรวม”  หมายความวา่   กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
“บริษทัจดัการ”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม 
 “บริษทั”  หมายความวา่   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั 

“พลงังานทางเลือก”  หมายความวา่   กิจการท่ีผลิตพลงังานจากแหล่งพลงังาน 
ท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไปและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่ากวา่พลงังานจากฟอสซิล 
  “ภาครัฐ”  หมายความวา่ 

(1)  ส่วนราชการ 
(2)  องคก์ารของรัฐบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้งองคก์ารของรัฐบาลและกิจการ

ของรัฐตามกฎหมายท่ีจดัตั้งกิจการนั้น และใหห้มายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจา้ของ
ซ่ึงไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลดว้ย  

“ตลาดหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
“โครงการท่ีแลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ 

และเร่ิมมีรายไดใ้นเชิงพาณิชยแ์ลว้  
 “โครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ”  หมายความวา่   กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่ใช่โครงการ
ท่ีแลว้เสร็จ  
  “ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดม้าซ่ึงหน่วยลงทุนคร้ังแรกเป็นมูลค่า 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ลา้นบาท  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวไดห้น่วยลงทุนมาเพิ่มเติมเม่ือรวมกบัหน่วยลงทุน
ท่ีถืออยูแ่ลว้ตอ้งคิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งส้ินไม่นอ้ยกว่า 10 ลา้นบาท 
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การค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามมูลค่าการซ้ือขาย 
หน่วยลงทุนในแต่ละคร้ัง 
  “ท่ีปรึกษาทางการเงิน”  หมายความวา่   ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีอยูใ่นบญัชีท่ีส านกังาน
ใหค้วามเห็นชอบ 
 “สมาคม”  หมายความวา่   สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
จดัตั้งและจดทะเบียนกบัส านกังาน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส่งเสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทท่ีเก่ียวกบัการลงทุน 

“ผูดู้แลผลประโยชน์”  หมายความว่า   ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม 
“ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน”  หมายความวา่   ผูจ้  าหน่าย จ่าย โอน 

ใหเ้ช่า หรือใหสิ้ทธิในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม และใหห้มายความรวมถึง 
ผูท่ี้จะด าเนินการดงักล่าวดว้ย 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกนั”  หมายความวา่   บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
หรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุน้หรือเป็น

หุน้ส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 50 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมด 

(3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิใหร้วมถึงกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ 

“ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่   บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็น
ผูดู้แลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษทั 
 “ขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์”  หมายความวา่   ขอ้ความท่ีไดส้ร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือ
ประมวลผล ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

“ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน”  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์สามารถจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนได ้

“หน่วย”  หมายความวา่   หลกัทรัพยป์ระเภทหุ้นของบริษทั (investment company) 
หรือหลกัทรัพยป์ระเภทใบทรัสตข์องกองทรัสต ์(unit trust) 

“บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง”  หมายความวา่   บุคคลดงัต่อไปน้ี 
(1)  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศเก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
โดยอนุโลม 
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(2)  บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของกองทุนรวม โดยใหมี้ความหมายตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ในส่วนท่ีเก่ียวกบับทนิยามค าวา่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม 
 “ผูส้อบบญัชี”  หมายความวา่   ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตาม
ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบ
ผูส้อบบญัชีในตลาดทุน 
 “เงินทุนจดทะเบียน”  หมายความวา่   เงินทุนท่ีบริษทัจดัการไดรั้บจากการจ าหน่าย
หน่วยลงทุนและน ามาจดทะเบียนไวก้บัส านกังาน 

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

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

อนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจดัการกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
การบริหารจดัการทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(4)  สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซ้ือขายติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง 
หรือสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑห์รือบริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(5)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีมีลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี  
(ก)  มีการลงทุนในทรัพยสิ์นตาม (1) (2) (3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว หรือมีรายไดจ้ากการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี 
  (ข)  มีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย 
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทันั้นและเกินกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทันั้น 

(6)  ตราสารแห่งหน้ีท่ีออกโดยบริษทัตาม (5) หรือสัญญาท่ีมีลกัษณะเป็นการใหกู้ย้มืเงิน
แก่บริษทัตาม (5)  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัดงักล่าวแลว้ 

ขอ้ 5   กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศน้ี  ไดแ้ก่  กิจการดงัต่อไปน้ี 
(1)  ระบบขนส่งทางราง หรือทางท่อ 
(2)  ไฟฟ้า 
(3)  ประปา 
(4)  ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน 
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(5)  ท่าอากาศยานหรือสนามบิน 
(6)  ท่าเรือน ้าลึก 
(7)  โทรคมนาคม หรือโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(8)  พลงังานทางเลือก 
(9)  ระบบบริหารจดัการน ้า หรือการชลประทาน 
(10)  ระบบป้องกนัภยัธรรมชาติ ซ่ึงรวมถึงระบบเตือนภยัและระบบจดัการเพื่อลด

ความรุนแรงของภยัธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นดว้ย 
(11)  ระบบจดัการของเสีย 
(12)  กิจการท่ีมีลกัษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1) ถึง (11) หลายกิจการ 

(multi-infrastructure) ประกอบกนั โดยกิจการท่ีประกอบกนัเหล่านั้นเขา้ลกัษณะท่ีครบถว้นดงัน้ี 
(ก)  มีความเช่ือมโยง ส่งเสริม หรือก่อใหเ้กิดประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

หรือต่อชุมชนเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั 
(ข)  ก่อใหเ้กิดหรือจะก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของ

รายไดร้วมของกิจการทั้งหมดท่ีประกอบกนันั้น 

 ขอ้ 6   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบักบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การจดัตั้งกองทุนรวม ให้เป็นไปตามภาค 1 
 (2)  การจดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามภาค 2 
 (3)  ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการ 
ใหเ้ป็นไปตามภาค 3 
 (4)  การจดัการกองทุนรวม ใหเ้ป็นไปตามภาค 4 
 (5)  อ านาจของส านกังาน ให้เป็นไปตามภาค 5 

ขอ้ 7   นอกจากการปฏิบติัตามประกาศน้ีแลว้  ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศอ่ืนท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  รายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม 
  (2)  รายการในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
  (3)  หนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
  (4)  การจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
  (5)  การจดัท าทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน 

(6)  การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษทัจดัการและ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(7)  รายงานการเปิดเผยขอ้มูลของกองทุนรวม 
(8)  การกูย้มืเงินหรือการก่อภาระผกูพนัแก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

  (9)  การช าระบญัชีของกองทุนรวม 
  ในกรณีท่ีไม่มีประกาศก าหนดหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึงส าหรับกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัตามประกาศอ่ืนท่ีก าหนดหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง
ส าหรับกองทุนรวมทัว่ไป 

 ขอ้ 8   บริษทัจดัการตอ้งดูแลและบริหารจดัการกองทุนรวมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
โดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความช านาญ รวมทั้งดว้ยความเอาใจใส่และระมดัระวงัตามมาตรฐาน
หรือเยีย่งผูมี้วิชาชีพในลกัษณะเดียวกนัจะพึงกระท า  ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน 
ทั้งปวง 

  ขอ้ 9   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ระบบงานส าหรับการบริหารและจดัการกองทุนรวม 
อยา่งนอ้ยในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การคดัเลือกและดูแลบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของกองทุนรวม  
ใหมี้ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัการบริหารและจดัการกองทุนรวม 
  (2)  การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัตั้งกองทุนรวม รวมทั้ง 
การตรวจสอบและสอบทาน (การท า due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะลงทุน  
ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัตั้งกองทุนรวมและทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีถูกตอ้ง และเพียงพอต่อการตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุน 
  (3)  การก ากบัดูแลบริหารและจดัการความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวมและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

ภาค 1 
การจดัตั้งกองทุนรวม 
_________________ 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุมติั 
________________ 

  ขอ้ 10   กองทุนรวมท่ีจะไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  มีลกัษณะของกองทุนรวมตามท่ีก าหนดในขอ้ 11 ถึงขอ้ 16 
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 (2)  ขอ้มูล ขอ้ก าหนด หรือขอ้สัญญา ในค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมและเอกสาร
หลกัฐานประกอบค าขอ เป็นไปตามประกาศน้ี และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุนรวม ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ 
แห่งกฎหมายดงักล่าว และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑน์ั้น 
 (3)  บริษทัจดัการแสดงไดว้า่ การจดัตั้งกองทุนรวมดงักล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์
โดยรวมของผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั้งมีนโยบายการจดัหาผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและไม่เป็น 
การเอาเปรียบผูถื้อหน่วยลงทุน 

(4)  บริษทัจดัการท่ียืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตามประกาศน้ีไม่อยูร่ะหวา่ง 
ถูกสั่งระงบัการยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการชัว่คราว  ทั้งน้ี กองทุนรวมดงักล่าวใหร้วมถึง
กองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทุกประเภท 

  ขอ้ 11   กองทุนรวมท่ีขออนุมติัจดัตั้ง ตอ้งมีลกัษณะของกองทุนรวมดงัต่อไปน้ี  
  (1)  เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  เวน้แต่เป็นการรับซ้ือคืน 
หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวม ซ่ึงบริษทัจดัการสามารถ 
แสดงไดว้า่การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความอยูร่อดของกองทุนรวม 
  (2)  ช่ือของกองทุนรวม มีค าวา่ “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” น าหนา้ และ 
ค าแสดงประเภทกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมจะลงทุน 
  (3)  มีเงินทุนโครงการไม่ต ่ากวา่ 2,000 ลา้นบาท และมีนโยบายท่ีจะลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ลา้นบาท โดยในกรณีท่ีมีนโยบาย 
จะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ 
มูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาท  เวน้แต่เป็นกรณีดงัต่อไปน้ี 
มูลค่าการลงทุนในแต่ละโครงการอาจนอ้ยกวา่ 1,000 ลา้นบาทได ้

(ก)  การลงทุนในกิจการไฟฟ้า 
(ข)  การลงทุนในกิจการตามขอ้ 5(12) ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการ 

ท่ีประกอบกนัไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท  ทั้งน้ี มูลค่าการลงทุนดงักล่าวไม่ใชบ้งัคบักบักิจการไฟฟ้า 
  (4)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็นมูลค่าเท่ากนั และในกรณีท่ีมี 
การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 13 
  (5)  มีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลกั ซ่ึงกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้งของประเทศไทย  ทั้งน้ี ตอ้งไม่
ปรากฏวา่จะมีการเขา้ท าสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานกบับุคคลท่ีมีลกัษณะ
ตามขอ้ 14 
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กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกวา้งของ
ประเทศไทยตามวรรคหน่ึง ใหห้มายความรวมถึงกิจการท่ีเขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กิจการท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการแก่ประชาชนในวงกวา้ง ไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มผา่นผูป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน 

(ข)  กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีการด าเนินการเป็นผลท าใหป้ระชาชนในวงกวา้ง
ไดรั้บประโยชน์ทางออ้มในดา้นสุขอนามยั ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และดา้นความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

(ค)  กิจการท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการทั้งหมดแก่ภาครัฐ 
(ง)  กิจการท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ภาคธุรกิจ

เอกชนในวงกวา้ง ซ่ึงการจ าหน่ายหรือใหบ้ริการนั้นไม่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัเฉพาะแก่ภาคธุรกิจ
เอกชนรายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  ทั้งน้ี ในขณะท่ียืน่ค  าขอ ตอ้งไม่ปรากฏวา่ภาคธุรกิจเอกชน
รายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการเกินกวา่ 1 ใน 3 ของก าลงัการผลิตหรือ 
การใหบ้ริการสูงสุดของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น  เวน้แต่จะแสดงไดว้า่การเกินอตัราส่วนดงักล่าว
เป็นไปตามลกัษณะของอุตสาหกรรมกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นเองท่ีผูซ้ื้อสินคา้หรือใชบ้ริการมี
จ านวนนอ้ยราย และไม่มีการกีดกนับุคคลอ่ืนท่ีจะเขา้ซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการของกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานนั้น 

ใหถื้อวา่บุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นกลุ่มเดียวกนั 
กบัภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง (ง) 

(ก)  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเป็นผูถื้อหุน้หรือ
หุน้ส่วนของภาคธุรกิจเอกชนดงักล่าว ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มเกินกวา่ร้อยละ 30 ของจ านวนหุน้ 
ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุน้ส่วนทั้งหมดของภาคธุรกิจเอกชนนั้น 

(ข)  นิติบุคคลท่ีมีบุคคลตาม (ก) เป็นบุคคลเดียวกนั 
(ค)  คู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม (ก) 

(6)  ในขณะท่ียืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้ง มีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวม
จะลงทุนอยา่งแน่นอนแลว้  ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก)  ตรวจสอบหรือสอบทาน (การท า due diligence) ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยร่วมกบัท่ีปรึกษาทางการเงินในการจดัใหมี้การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานหรือกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขอ้มูลดา้นการเงิน กฎหมาย และเทคนิคเฉพาะทาง 
เป็นตน้ และมีความเห็นวา่กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1.  มีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนของผูล้งทุนทัว่ไป โดยมีศกัยภาพ 
ในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายไดใ้ห้แก่กองทุนรวมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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 2.  มีเอกสารสิทธิหรือเอกสารสัญญาท่ีครบถว้น ชดัเจน บงัคบัไดต้าม
กฎหมาย และเพียงพอต่อการท่ีกองทุนรวมจะใชด้ าเนินการหรือจดัหาผลประโยชน์ได ้
 (ข)  จดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหลกัเกณฑ ์
ในขอ้ 15 
 (ค)  ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะลงทุนเป็นสิทธิในการรับ
ประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได ้ บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการให้ 
ผูป้ระกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นคู่สัญญาจดัให้มีกลไกใหบ้ริษทัจดัการหรือผูท่ี้บริษทัจดัการ 
มอบหมายสามารถเขา้ตรวจสอบหรือสอบยนัความถูกตอ้งครบถว้นของส่วนแบ่งรายไดท่ี้กองทุนรวม 
ไดรั้บตามขอ้ตกลง ตลอดจนจดัส่งรายงานหรือขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อบริษทัจดัการเพื่อใชใ้นการติดตาม
และตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าว 
  (7)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ตอ้งมีขอ้ก าหนดใหก้องทุนรวมน าเงินส่วนท่ีกนัไวส้ าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป ไปลงทุน 
ในทรัพยสิ์นตามขอ้ 74(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) 
  (8)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีนโยบายท่ีจะกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืน หรือก่อภาระผูกพนัใด ๆ 
แก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  หลกัเกณฑใ์นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนั 
แก่ทรัพยสิ์นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

(ข)  ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีเป็นหุน้ตามขอ้ 4(5) บริษทัจดัการตอ้งแสดงไดว้า่มีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีจะเป็นผลใหก้ารกูย้มืเงิน
หรือการก่อภาระผูกพนัใด ๆ ของบริษทัดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับ 
กองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีของหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงิน จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของ
กองทุนรวมก็ได ้
  (9)  มีวตัถุประสงคใ์นการน าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมชนิดที่เสนอขายต่อ  
ผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
  (10)  โครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบั 
บริษทัจดัการมีรายละเอียดและรายการท่ีเป็นไปตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานกบับริษทัจดัการกองทุนรวม 



10 

 ขอ้ 12   บริษทัจดัการตอ้งแสดงไดว้่ากองทุนรวมท่ีขออนุมติัจดัตั้งมีลกัษณะเพิ่มเติม
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการ 
ท่ีแลว้เสร็จทั้งหมด บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป 

(2)  กรณีท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการ 
ท่ีไม่แลว้เสร็จไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม หากมีการแบ่งหน่วยลงทุน
ออกเป็นหลายชนิด ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(ก)  หน่วยลงทุนชนิดท่ีจะเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไปตอ้งไม่มีความเส่ียง
สูงกวา่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการ 
ท่ีไม่แลว้เสร็จเท่ากบัร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมนั้น  และกองทุนรวมดงักล่าว
ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

(ข)  หน่วยลงทุนชนิดท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นการเฉพาะเจาะจงตอ้ง 
มีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือไม่เกิน 2 เท่า
ของมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
และหากมีหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัหลงัหน่วยลงทุนชนิดอ่ืน 
ตอ้งเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นการเฉพาะเจาะจงเท่านั้น 

(3)  กรณีท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการ
ท่ีไม่แลว้เสร็จเกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม บริษทัจดัการจะเสนอขาย  
หน่วยลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่ผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั้น  

(4)  หน่วยลงทุนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ตาม (2) (ข) หรือ (3)  ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ในระหวา่งท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานยงัเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ 
1.  บริษทัจดัการจะไม่น าหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่ 

เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
2.  บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียน 

การโอนหน่วยลงทุนตาม 1. ใหแ้ก่บุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ผูล้งทุนรายใหญ่  เวน้แต่เป็นการไดม้าทางมรดก 
(ข)  เม่ือทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานพฒันาแลว้เสร็จ บริษทัจดัการจะ

ด าเนินการดว้ยวิธีใด ๆ เพื่อใหห้น่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งหมดกระจายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ 
น าหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้นเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 3 ปีนบัแต่วนัท่ีกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานพฒันาแลว้เสร็จ  เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน  
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 กองทุนรวมท่ีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการ 
ท่ีไม่แลว้เสร็จตามวรรคหน่ึง (2) และ (3) ให้รวมถึงกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
หลายโครงการ โดยบางโครงการเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ 

(2)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการเดียว ซ่ึงมีแผนพฒันาโครงการเป็นส่วน ๆ (phase) โดยบางส่วนยงัพฒันาไม่แลว้เสร็จ 

 ขอ้ 13   การแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมออกเป็นหลายชนิด ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
  (1)  หน่วยลงทุนชนิดเดียวกนัตอ้งมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั 
  (2)  หน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีแตกต่างกนัได้ 
เฉพาะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  ลกัษณะและเง่ือนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุนใหแ้ก่
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
   (ข)  ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
   (ค)  กรณีอ่ืนใดท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  ทั้งน้ี ในการขอรับ 
ความเห็นชอบจากส านักงาน บริษทัจดัการตอ้งแสดงไดว้่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดงักล่าว  
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบ 
ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะไดรั้บแลว้ 

  ขอ้ 14   กองทุนรวมตอ้งไม่เขา้ท าสัญญาการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานกบับุคคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  หากบุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนท่ีบุคคลดงักล่าวควบคุมได้ 
จะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนรวม  เวน้แต่บุคคลดงักล่าวเป็นบริษทัท่ีมีหุน้เป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ใหพ้ิจารณาการมีลกัษณะตามท่ีก าหนดใน (1) (ก) เท่านั้น 
  (1)  ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม บุคคลดงักล่าวตอ้ง
ไม่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก)  เคยมีประวติัฝ่าฝืนหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์
ในเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั 

(ข)  เคยถูกส านกังานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่เน่ืองจาก 
มีเหตุที่มีนัยส าคญัอนัควรสงสัยเก่ียวกบักลไกการบริหารจดัการในลกัษณะดังต่อไปน้ี 



12 

1.  อาจไม่สามารถปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นไดอ้ย่างเป็นธรรมโดยอาจมี  
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงจะท าให้ไดเ้ปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืนหรือ 
ไดป้ระโยชน์มากกว่าผูถื้อหุ้นรายอ่ืนโดยไม่สมควร  

2.  อาจไม่สามารถรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้นไดโ้ดยท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึง
ไดรั้บประโยชน์ทางการเงินนอกเหนือจากท่ีพึงไดต้ามปกติ หรือโดยท าให้บริษทัเสียประโยชน์  
ท่ีพึงไดรั้บ 

(ค)  เคยถูกส านักงานปฏิเสธค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่
เน่ืองจากมีเหตุท่ีท าใหส้งสัยเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลต่อประชาชนท่ีไม่ครบถว้น ไม่เพียงพอต่อ 
การตดัสินใจลงทุน หรือท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการปกปิดหรืออ าพราง หรือสร้าง
ขอ้มูลท่ีอาจไม่มีอยูจ่ริงในรายการหรือการด าเนินการท่ีมีนยัส าคญั 

(ง)  เคยถอนค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่โดยไม่มีการช้ีแจง 
เหตุสงสัยตาม (ข) หรือ (ค) ต่อส านกังาน หรือโดยมีการช้ีแจงแต่ไม่ไดแ้สดงขอ้เทจ็จริงหรือเหตุผล 
อยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะหกัลา้งขอ้สงสัยในเหตุตาม (ข) หรือ (ค) นั้น 

(2)  ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวนัยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม บุคคลดงักล่าว 
เคยตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหล้งโทษในความผิดเก่ียวกบัทรัพยเ์ฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินการ
ท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกด าเนินคดีในความผิดเก่ียวกบัทรัพยโ์ดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เฉพาะในมูลเหตุเน่ืองจากการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะหลอกลวง ฉอ้โกง หรือ 
ทุจริต อนัเป็นเหตุท่ีท าให้เกิดความเสียหายในวงกวา้ง  ทั้งน้ี ไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศ 
  (4)  เป็นบุคคลท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่เป็นการจดัรูปแบบเพื่อใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะ 
ตาม (1) (2) หรือ (3) หลีกเล่ียงมิใหส้ านกังานใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาตาม (1) (2) หรือ (3) กบับุคคล 
ท่ีมีลกัษณะดงักล่าวนั้น 
  หากบริษทัจดัการสามารถแสดงใหส้ านกังานเห็นไดว้า่ บุคคลท่ีมีลกัษณะตาม 
วรรคหน่ึง (1) หรือ (2) ไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจดัการ และการควบคุม 
การด าเนินงานท่ีท าใหบุ้คคลดงักล่าวมีลกัษณะตามวรรคหน่ึง (1) หรือ (2) แลว้ มิใหน้ าความใน 
วรรคหน่ึง (1) และ (2) แลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบักบับุคคลนั้นอีก 

ขอ้ 15   ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมจะไดม้าตอ้งผา่น 
การประเมินมูลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
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  (1)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพยสิ์นตามขอ้ 4(1) (2) (3) หรือ (4) 
(ก)  ผูป้ระเมินมูลค่าตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีประสบการณ์หรือความรู้ความเช่ียวชาญ

ในการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
(ข)  เป็นการประเมินมูลค่าอยา่งเตม็รูปแบบท่ีมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิและ 

เป็นไปเพื่อวตัถุประสงคส์าธารณะในการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูล้งทุน  
(ค)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ดงัน้ี 
   1.  ด าเนินการล่วงหนา้ก่อนการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี 
   2.  กรณีทรัพยสิ์นมีมูลค่าตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้นไป ตอ้งผา่นการประเมินมูลค่า 
โดยผูป้ระเมินมูลค่าอยา่งนอ้ย 1 ราย  
   3.  ในกรณีท่ีการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตอ้งผา่นการประเมินมูลค่าโดยผูป้ระเมินมูลค่าอยา่งนอ้ย 2 ราย 

(2)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหุน้ท่ีออกโดยบริษทัตามขอ้ 4(5) 
ใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในชั้นของกองทุนรวมและในชั้นของบริษทั 
ท่ีออกหุน้ดงักล่าวดงัน้ี 

(ก)  การประเมินมูลค่าในชั้นของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์น (1)  
โดยใหค้  านึงภาระภาษีของบริษทั และปัจจยัอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีกองทุนรวมลงทุนโดยทางออ้มดว้ย 

(ข)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทั ใหป้ระเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 4(1) (2) (3) หรือ (4) ท่ีบริษทัดงักล่าวไดล้งทุนไวต้ามหลกัเกณฑใ์น (1) 

(3)  กรณีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญา 
ตามขอ้ 4(6) หรือในกรณีท่ีบริษทัตามขอ้ 4(5) มีการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนดว้ย ใหป้ระเมินมูลค่า
ทรัพยสิ์นดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ใชมู้ลค่ายติุธรรมตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ 
เงินลงทุนท่ีออกโดยสมาคมโดยอนุโลม 
 (ข)  ในกรณีหลกัเกณฑต์าม (ก) ไม่รองรับการก าหนดมูลค่ายติุธรรมของ
ทรัพยสิ์นใด ใหใ้ชมู้ลค่าท่ีเป็นไปตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับหรือมาตรฐานสากล 

 ขอ้ 16   ในกรณีท่ีกองทุนรวมท่ีขอจดัตั้งมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได ้
ในอนาคตตามขอ้ 4(3) หากกองทุนรวมมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวท่ีมีสิทธิไดรั้บรายไดใ้นอนาคตทั้งจ านวน  
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บริษทัจดัการตอ้งแสดงไดว้า่มีการวิเคราะห์สิทธิไดเ้สียทางทรัพยสิ์นของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
โดยเปรียบเทียบกบัสิทธิของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิอ่ืนในรายไดใ้นอนาคตนั้น พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์
และความเห็นทางกฎหมายในเร่ืองดงักล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในร่างหนงัสือช้ีชวนท่ียืน่พร้อมกบัค าขอจดัตั้ง
กองทุนรวม 

หมวด 2 
การยืน่ค าขออนุมติั 
________________ 

   ขอ้ 17   บริษทัจดัการท่ีประสงคจ์ะขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม ตอ้งยืน่ค  าขออนุมติั
จดัตั้งกองทุนรวมเป็นหนงัสือ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขออนุมติัดงัต่อไปน้ี โดยการจดัท า
เอกสารหลกัฐานดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 18 ดว้ย 

(1)  โครงการจดัการกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารประกอบโครงการจดัการกองทุนรวม
ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  สรุปสาระส าคญัของร่างสัญญาท่ีท าให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

(ข)  รายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวม
จะลงทุน ซ่ึงจดัท าขึ้นตามขอ้ 15 

(ค)  เอกสารแสดงความเห็นของบริษทัจดัการและท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบั
ความสมเหตุสมผลของรายงานการประเมินมูลค่าตาม (ข)  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษทัจดัการหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินมีการจดัท าประมาณการทางการเงินของกิจการโครงสร้างพื้นฐานซ่ึงแสดงการวิเคราะห์ 
ในกรณีพื้นฐาน (base case) และการวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลง (sensitivity analysis)  
ใหบ้ริษทัจดัการหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอธิบายความแตกต่างระหวา่งรายงานการประเมินมูลค่าตาม 
(ข) กบัประมาณการทางการเงินดงักล่าว (ถา้มี) ดว้ย 

(ง)  ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญอิสระเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชก้บักิจการโครงสร้าง
พื้นฐาน (technological feasibility) เฉพาะในกรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีไม่เคยใช้ในประเทศไทย 
มาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยขีั้นสูงท่ีจ าเป็นตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ โดยตอ้งระบุ
รายละเอียด ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคโนโลยดีงักล่าว ตลอดจนตวัอยา่งของโครงการอ่ืนท่ีใช้เทคโนโลยนีั้น 
(ถา้มี) 

(จ)  เอกสารแสดงขอ้มูลวา่กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเขา้ท าธุรกรรมกบั 
กองทุนรวมมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนเขา้ร่วมงานหรือด าเนินกิจการของรัฐ
หรือไม่ โดยในกรณีท่ีกิจการโครงสร้างพื้นฐานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ใหบ้ริษทัจดัการแสดง
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ขอ้มูลวา่ไดมี้การด าเนินการไปแลว้อยา่งไร  พร้อมทั้งแนบหนงัสือรับรองจากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีกองทุนรวมจะลงทุน หรือจากหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้นท่ีแสดงวา่กิจการ
โครงสร้างพื้นฐานไดป้ฏิบติัตามกฎหมายนั้นแลว้ 

(ฉ)  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีแสดงวา่กิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวม 
จะลงทุนมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศน้ี 

(2)  ร่างขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ  
(3)  ร่างสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงมีขอ้ก าหนดใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  หนา้ท่ีในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารจดัการกองทุนรวมของ 

บริษทัจดัการอยา่งเคร่งครัด ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยใชค้วามรู้ความสามารถเยี่ยงผูมี้วิชาชีพ 
เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 
 (ข)  หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
พ.ศ. 2535  ตลอดจนประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน 

(4)  ร่างหนงัสือช้ีชวน ซ่ึงจะยงัไม่ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได ้
(5)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

 ขอ้ 18   การยืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
   (1)  รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมและร่างหนงัสือช้ีชวนตอ้งร่วมจดัท าโดย 
ท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากบุคคลดงัต่อไปน้ี 
    (ก)  ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม  
    (ข)  กลุ่มบุคคลเดียวกนัของบุคคลตาม (ก)   
   (2)  ค าขอและเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอตอ้งมีบุคคลดงัต่อไปน้ี ลงลายมือช่ือ 
รับรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  
   (ก)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัจดัการ 
   (ข)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผูกพนัท่ีปรึกษาทางการเงิน และผูค้วบคุม 
การปฏิบติังานของท่ีปรึกษาทางการเงิน 
   (ค)  กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัท่ีเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประเมิน
มูลค่าตามขอ้ 17(1) (ข) 
   (ง)  ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทนุรวม  
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   ขอ้ 19   ใหผู้ข้ออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุมติัจดัตั้ง 
กองทุนรวมต่อส านกังานเม่ือส านกังานไดรั้บค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้  ทั้งน้ี อตัราค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไป 
ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอ้มูล การจดทะเบียน และการยืน่ค าขอต่าง ๆ 

ขอ้ 20   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมภายใน 165 วนั
นบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน 

ในกรณีท่ีผูข้ออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมประสงคจ์ะขอผ่อนผนัหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี 
ใหผู้ข้ออนุมติัยืน่ค  าขอผ่อนผนั  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอผ่อนผนัต่อส านกังานภายใน 
30 วนันบัแต่วนัท่ียืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม โดยปฏิบติัตามขั้นตอนและวิธีการท่ีระบุในคู่มือ
ส าหรับประชาชน  เวน้แต่ส านกังานยอมรับค าขอผ่อนผนัเม่ือพน้ระยะเวลาดงักล่าวในกรณี มีเหตุ
จ าเป็นและสมควร  ทั้งน้ี ส านกังานจะพิจารณาค าขอผอ่นผนัใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาเดียวกนักบั 
การพิจารณาอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวม 

ขอ้ 21   เม่ือบริษทัจดัการไดย้ืน่ค  าขออนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมพร้อมทั้งเอกสาร 
หลกัฐานครบถว้นตามขอ้ 17 แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตามโครงการจดัการ 
กองทุนรวมและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดต่อผูล้งทุนผา่นระบบการรับส่งขอ้มูล
ตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

หมวด 3 
การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 

________________ 

ขอ้ 22   ใหบ้ริษทัจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  จดัใหมี้ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ โครงการจดัการ 

กองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์และหนงัสือช้ีชวน ท่ีมีสาระไม่ต่างจากฉบบัร่างท่ียืน่ต่อ
ส านกังาน 

(2)  จดัใหก้องทุนรวมมีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระส าคญัท่ีแสดงไวล้่าสุดต่อส านกังาน 

ขอ้ 23   บริษทัจดัการตอ้งเร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
อนุมติัจากส านกังานใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม 
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ขอ้ 24   การเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นคร้ังแรก ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑใ์นภาค 2 

ขอ้ 25   ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นคร้ังแรก หากบริษทัจดัการประสงค์
จะยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมตามกรณีท่ีไดส้งวนสิทธิไวใ้นหนงัสือช้ีชวน บริษทัจดัการจะยติุการขาย
หน่วยลงทุนและยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมก็ได ้

ขอ้ 26   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการยติุการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 25 ใหบ้ริษทัจดัการ
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายงานใหส้ านกังานทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุการขายหน่วยลงทุนนั้น 
(2)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจาก 

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 
14 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรายงานตาม (1)  และหากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์
ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงท่ีบริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบ 
ใหบ้ริษทัจดัการช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึง
วนัท่ีบริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซ้ือจนครบถว้น 

ขอ้ 27   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การยืน่ค  าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียน 
กองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

หมวด 4 
การส้ินสุดการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม 

_____________ 

ขอ้ 28   ใหก้ารอนุมติัจดัตั้งกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1)  เม่ือบริษทัจดัการมิไดเ้ร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในขอ้ 23 
(2)  เม่ือบริษทัจดัการยกเลิกการจดัตั้งกองทุนรวมตามขอ้ 25 โดยใหก้ารอนุมติัส้ินสุด

ลงในวนัท่ีบริษทัจดัการรายงานการยติุการขายหน่วยลงทุนตามขอ้ 26(1) 
(3)  เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนกองทุนรวม และปรากฏ

กรณีท่ีก าหนดตามขอ้ 29 

ขอ้ 29   เม่ือส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน แต่ยงัมิไดจ้ดทะเบียนกองทุนรวม 
หากปรากฏกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง 
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(1)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 500 ราย  ในกรณีท่ีเป็น 
กองทุนรวมดงัต่อไปน้ี 

(ก)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีเป็นโครงการท่ีแลว้เสร็จทั้งหมด 

(ข)  กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม 

(2)  มีการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดไ้ม่ถึง 35 ราย ในกรณีท่ีเป็น 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ
เกินกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม 

(3)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดมี้มูลค่าไม่ถึง 2,000 ลา้นบาท 
(4)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดเ้ม่ือรวมกบัมูลค่าการกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี) 

มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการจดัการ
กองทุนรวม 

(5)  มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด อนัจะเป็นผล
ใหก้ารถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนท่ีก าหนดในภาค 3 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดต้ามวรรคหน่ึง ใหใ้ช้
ราคาตามมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนเป็นเกณฑใ์นการค านวณ 

ขอ้ 30   เม่ือปรากฏกรณีตามขอ้ 29 ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(1)  แจง้ใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

หน่วยลงทุน 
(2)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจาก 

การจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงิน
และผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงท่ีบริษทัจดัการตอ้ง
รับผิดชอบใหบ้ริษทัจดัการช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนด 
เวลานั้นจนถึงวนัท่ีบริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซ้ือครบถว้น 

 
 
 



19 

ภาค 2 
การจดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุน 

____________________ 

ขอ้ 31   ในภาคน้ี 
“บริษทัจดทะเบียน”  หมายความวา่   บริษทัท่ีมีหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย  ์
“บริษทัยอ่ย”  หมายความวา่   บริษทัยอ่ยตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ 
“กรรมการ”  หมายความวา่   กรรมการของบริษทัจดทะเบียน 
“ผูบ้ริหาร”  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกนบัต่อ

จากผูจ้ดัการลงมา และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ี 4 ทุกราย 
“ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง”  หมายความว่า   ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

ท่ีออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ในส่วน
ท่ีเก่ียวกบับทนิยามค าวา่บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

“ญาติสนิท”  หมายความวา่   ญาติสนิทท่ีถือเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑ์
ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

“ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความวา่   ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีถือเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีออกตามความในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   

ขอ้ 32   ความในภาคน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบักบัการจดัสรรและการเสนอขายหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่  ทั้งน้ี บริษทัจดัการตอ้งจดัสรรหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมดงักล่าวให้เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในภาค 3 

หมวด 1 
หลกัเกณฑก์ารจดัสรร 

____________________ 

ขอ้ 33   ในการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(1)  ใชก้ระบวนการจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยห์รือบริษทัจดัการ

ก าหนดหน่วยการจองซ้ือ (board lot) ไว ้และจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนทุกราย 
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อยา่งเท่าเทียมกนัคร้ังละ 1 หน่วยการจองซ้ือจนครบจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย หรือกระบวนการอ่ืน 
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 34 

(2)  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารถือหน่วยลงทุนเป็นไป
ตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในภาค 3 และตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 36 ขอ้ 37 และขอ้ 38 

ขอ้ 34   กระบวนการจดัสรรหน่วยลงทุนตามขอ้ 33(1) มิให้น ามาใชบ้งัคบักบัการจดัสรร
ท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  การจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายทั้งจ านวนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วน 
การถือหน่วยลงทุนโดยไดรั้บช าระราคาเตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหน่วยลงทุน 

(2)  การจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายในลกัษณะเป็นการทัว่ไปโดยก าหนดเง่ือนไข
ใหผู้ท่ี้จะซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจ านวนการจองซ้ือไม่เกินกวา่
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหเ้สนอขายต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะท าให้กองทุนรวม
หรือบริษทัจดัการมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

(3)  การจดัสรรหน่วยลงทุนชนิดท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนรายใหญ่เป็นการเฉพาะเจาะจง 
(4)  การจดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีแบ่งแยกไวส้ าหรับบุคคลดงัต่อไปน้ี และได้

เปิดเผยไวใ้นหนงัสือช้ีชวนแลว้ 
(ก)  บุคคลท่ีเขา้ลกัษณะเป็นผูจ้องซ้ือพิเศษตามขอ้ 35 
(ข)  ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม หรือ 

กลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว 
(ค)  ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนดงัต่อไปน้ี ซ่ึงจะไดรั้บการจดัสรร 

หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัจดทะเบียนดงักล่าว 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

ใหแ้ก่กองทุนรวม 
2.  บริษทัจดทะเบียนท่ีมีบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง

พื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม 

ขอ้ 35   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามขอ้ 34(4) (ก) ใหบุ้คคลท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
ซ่ึงหนงัสือช้ีชวนระบุวิธีการจดัสรรไวแ้ยกต่างหากจากผูจ้องซ้ือทัว่ไป เขา้ลกัษณะเป็นผูจ้องซ้ือพิเศษ 

(1)  ผูล้งทุนสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กจ. 4/2560  เร่ือง การก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ 
ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  แต่ไม่รวมถึงผูล้งทุนตามขอ้ 4(10) (18) (22) (23) (24) และ (25) 
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(2)  กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษทัหลกัทรัพยรั์บจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม (1) หรือ 
(3) ถึง (10) 

(3)  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือ 
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น 

(4)  สภากาชาดไทย หรือมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(5)  สหกรณ์ออมทรัพย ์หรือชุมนุมสหกรณ์ 
(6)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
(7)  โครงการจดัการลงทุน (collective investment scheme) ท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ และเสนอขายหน่วยต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป 
(8)  ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี 

  (ก)  ผูล้งทุนสถาบนัตาม (1) แต่ไม่รวมถึงบริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
กองทุนรวม ผูป้ระกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ 
ผูป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
  (ข)  ผูล้งทุนตาม (3) 
  (ค)  กองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นการรับจดัการเงินทุนของผูล้งทุนตาม (ก) หรือ (ข) 
 (9)  นิติบุคคลซ่ึงมีผูล้งทุนตาม (1) ถึง (8) ถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 75 ของ 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
 (10)  ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีส านกังานก าหนด 

ขอ้ 36   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแบ่งแยกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่บุคคล
ตามขอ้ 34(4) (ก) หรือ (ข) ออกจากหน่วยลงทุนท่ีจะเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไปไว ้บริษทัจดัการตอ้ง 
ไม่จดัสรรหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไปใหแ้ก่บุคคลตามขอ้ 34(4) (ก) หรือ (ข) อีก 
เวน้แต่เป็นการจดัสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูล้งทุนทัว่ไปให้แก่บุคคลตามขอ้ 34(4) (ก) 
และ (ข) ตามล าดบั 

ขอ้ 37   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั
ของบริษทัจดทะเบียนตามขอ้ 34(4) (ค) ใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแก่ผูถื้อหุน้สามญัเม่ือรวมกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกิน 
ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไม่เกินจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรร 
แก่ผูล้งทุนทัว่ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทั้งน้ี การค านวณจ านวนหน่วยลงทุนดงักล่าว ใหน้บัรวม
จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(ก)  บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่
กองทุนรวม 

(ข)  บริษทัจดทะเบียนท่ีมีบริษทัยอ่ยเป็นผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม 

(ค)  บริษทัยอ่ยของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นผูจ้  าหน่าย
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม 

(2)  ผูถื้อหุ้นสามญัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรตอ้งไม่เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารของ 
บริษทัจดทะเบียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งและญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 

(3)  ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สามญัท่ีจะไดรั้บการจดัสรรเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ให้จดัสรร
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ได ้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัจดทะเบียน 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง (2) และ (3) ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นสามญั 
ท่ีจะไดรั้บการจดัสรรเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการรับฝากทรัพยสิ์น ซ่ึงถือหุน้ในนามของตนเอง 
เพื่อบุคคลอ่ืน ใหบ้ริษทัจดัการพิจารณาตามการถือหุน้ของผูล้งทุนท่ีฝากทรัพยสิ์นแต่ละรายเป็นส าคญั 

ขอ้ 38   ในการจดัสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตาม 
ขอ้ 13(2) (ก)  หากมีการก าหนดล าดบัการไดรั้บประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนแต่ละชนิดไวแ้ตกต่างกนั ใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนชนิดท่ีใหสิ้ทธิในการไดรั้บ
ประโยชน์ตอบแทนในล าดบัแรกตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (1)  จดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือผูจ้องซ้ือพิเศษท่ีเป็นบุคคลตาม 
ขอ้ 47(2) (ก) เท่านั้น 
 (2)  ในกรณีท่ีมีหน่วยลงทุนเหลือจากการจองซ้ือของผูจ้องซ้ือตาม (1) บริษทัจดัการ
จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ืออ่ืน ๆ ก็ได ้
 (3)  หา้มมิใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือท่ีเป็นเจา้หน้ีของ 
ผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่กองทุนรวม หรือกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าว 

หมวด 2 
หลกัเกณฑก์ารเสนอขาย 
____________________ 

ขอ้ 39   การโฆษณาเสนอขายหน่วยลงทุนตอ้งใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและไม่มีลกัษณะ 
ท่ีท าใหผู้ล้งทุนส าคญัผิด 
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ขอ้ 40   บริษทัจดัการตอ้งจดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
โดยจะเสนอขายหน่วยลงทุนไดเ้ม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขในขอ้ 41 แลว้ 

(1)  จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนท่ีมีขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอ และไม่ก่อ 
ใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือนต่อผูล้งทุนท่ีสนใจจะลงทุนในหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ตอ้งมีรายการและ
ขอ้มูลตรงกบัรายการและขอ้มูลท่ีปรากฏในหนงัสือช้ีชวนท่ีไดย้ืน่ต่อส านกังานล่าสุด 

(2)  จดัใหมี้ช่องทางในการแจกจ่ายหนงัสือช้ีชวนไม่วา่ในรูปเอกสารส่ิงพิมพห์รือ 
ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเหมาะสม   

ในกรณีท่ีผูล้งทุนแสดงเจตนาโดยสมคัรใจท่ีจะไม่รับหนงัสือช้ีชวนตามวรรคหน่ึง 
บริษทัจดัการตอ้งจดัส่งหรือแจกจ่ายไม่วา่ดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตาม
ขอ้มูลสรุป (executive summary) ท่ีปรากฏในหนงัสือช้ีชวน 

ขอ้ 41   การเสนอขายหน่วยลงทุนใหก้ระท าได ้ต่อเม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑค์รบถว้น
ดงัน้ี 

(1)  พน้ 14 วนันบัแต่วนัท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มูลตามขอ้ 21  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีเผยแพร่ดงักล่าว
อาจยงัไม่ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน หรือขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลส าคญัซ่ึงส านกังาน
เห็นชอบใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมไดก้็ได ้

(2)  บริษทัจดัการไดร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนไวใ้นหนงัสือช้ีชวน 
โดยครบถว้น และไดแ้จง้การด าเนินการดงักล่าวต่อส านกังานแลว้ 

ขอ้ 42   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการประสงคจ์ะตั้งผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผูท้  าหนา้ท่ี
ในการจดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์
กบัผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานใหแ้ก่กองทุนรวม ในลกัษณะของการเป็นกลุ่มบุคคล
เดียวกนั 

ขอ้ 43   ในกรณีท่ีเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการทัว่ไป  บริษทัจดัการตอ้งจดัให้
มีการกระจายขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนอยา่งแพร่หลาย 

ภาค 3 
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของบริษทัจดัการ 

____________________ 

ขอ้ 44   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหก้องทุนรวมมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองดงัต่อไปน้ี ไวใ้น 
ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 
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(1)  ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 
(2)  เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 2 
เพื่อใหก้ารถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการ

ด าเนินการตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดในหมวด 3 

หมวด 1  
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

____________________ 

 ขอ้ 45   การถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมตอ้งเป็นไปตามขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดตามขอ้ 46 หรือขอ้ 47 แลว้แต่กรณี และตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนของผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 48 
 (2)  ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นคนต่างดา้ว ให้เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน
ของคนต่างดา้วตามขอ้ 49 

 ขอ้ 46   ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือได ้
ในแต่ละกองทุนรวม ตอ้งไม่เกินสัดส่วนดงัต่อไปน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 47 ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วน 
ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ดงักล่าวแทน 
 (1)  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
 (2)  ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 

 ขอ้ 47   ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 46 ใหมี้ขอ้ยกเวน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนซ่ึงรับหน่วยลงทุนไวต้ามสัญญารับประกนัการจดัจ าหน่าย
หน่วยลงทุน ให้ไดรั้บยกเวน้สัดส่วนตามขอ้ 46 โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจถือหน่วยลงทุน
ไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน  ทั้งน้ี เฉพาะในช่วงระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุน 
รับหน่วยลงทุนดงักล่าวไว ้
 (2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงดงัน้ี ใหไ้ดรั้บยกเวน้สัดส่วนตาม 
ขอ้ 46(1) โดยบุคคลดงักล่าวอาจถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
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  (ก)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทุนประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
หรือกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 
  (ข)  นิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตอ้งเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

 ขอ้ 48   ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนท่ีผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ทุกรายและกลุ่มบุคคลเดียวกนักบับุคคลดงักล่าวจะถือไดใ้นแต่ละกองทุนรวม เม่ือรวมกนัทุกรายแลว้
ตอ้งไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 

 ขอ้ 49   ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
กฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีจ ากดัสัดส่วนการลงทุนของคนต่างดา้วไว ้ ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน
ท่ีคนต่างดา้วจะถือไดใ้นแต่ละกองทุนรวมตอ้งเป็นไปตามสัดส่วนท่ีกฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น
ก าหนดไวด้ว้ย 
 ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภท และ
บรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการโครงสร้างพื้นฐานมีการก าหนดสัดส่วน 
การลงทุนของคนต่างดา้วไวแ้ตกต่างกนั ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนท่ีคนต่างดา้วจะถือไดใ้นแต่ละ 
กองทุนรวมตอ้งเป็นไปตามสัดส่วนท่ีก าหนดไวต้ ่าสุดของบรรดากฎหมาย กฎ หรือขอ้ก าหนดนั้น 

หมวด 2 
เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

____________________ 

 ขอ้ 50   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดั 
การถือหน่วยลงทุน ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุนตามหมวด 1 ตอ้งมีสาระส าคญัตามขอ้ 51   
 (2)  เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือ 
หน่วยลงทุนตามหมวด 1 ดงัน้ี 
  (ก)  กรณีท่ีบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูจ้  าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน ถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญัตามขอ้ 52 
  (ข)  กรณีท่ีคนต่างดา้วถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมี
สาระส าคญัตามขอ้ 53 
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  ขอ้ 51   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ขอ้จ ากดั 
การถือหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ในระหว่างระยะเวลาท่ีผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนไดรั้บยกเวน้ให้ถือหน่วยลงทุน
ไดโ้ดยไม่จ ากดัอตัราส่วน ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนจะถูกจ ากดัมิใหมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วน
ท่ีถือเกินกวา่สัดส่วนดงัน้ี 
   (ก)  ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม 
   (ข)  ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของหน่วยลงทุน 
แต่ละชนิด ในกรณีท่ีกองทุนรวมนั้นมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
  (2)  เม่ือพน้ระยะเวลาตาม (1) หากผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกิน
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามขอ้ 46 ตอ้งมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในขอ้ 52 

 ขอ้ 52   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของบุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกนัใด หรือผูจ้  าหน่าย
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญั
ดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การจ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนดงัน้ี 
 (ก)  การรับเงินปันผลในส่วนท่ีถือเกินกว่าขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนนั้น  เวน้แต่ 
การเกินสัดส่วนดงักล่าวมิไดเ้กิดจากการไดห้น่วยลงทุนมาเพิ่มเติม 
 (ข)  การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือเกินกวา่ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน  
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน จะถูก
จ ากดัมิใหใ้ชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนท่ีถือเกินกว่าสัดส่วนดงัน้ี 
  1.  1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
  2.  ร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น ในกรณีท่ีเป็นการถือ 
หน่วยลงทุนของบุคคลตามขอ้ 47(2) (ก) และ (ข) 
 (2)  การยกเงินปันผลส่วนท่ีไม่อาจจ่ายแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามขอ้จ ากดัใน (1) (ก) 
ใหเ้ป็นรายไดแ้ผน่ดิน โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยนิยอมให้ด าเนินการแลว้ 
 (3)  การจดัท าบญัชีและแยกเงินปันผลตาม (2) ออกจากทรัพยสิ์นอ่ืนของกองทุนรวม 
โดยไม่น ามารวมค านวณเป็นมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 

 ขอ้ 53   เง่ือนไขเก่ียวกบัสิทธิของคนต่างดา้วท่ีถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือ
หน่วยลงทุน ตอ้งมีสาระส าคญัท่ีแสดงวา่ บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนจะปฏิเสธ 
การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะเป็นเหตุใหก้ารถือหน่วยลงทุนของ 
คนต่างดา้วเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
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หมวด 3 
หนา้ท่ีของบริษทัจดัการเพื่อใหก้ารถือหน่วยลงทุน 

เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
____________________ 

ขอ้ 54   เพื่อใหมี้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในแต่ละ 
กองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  จดัใหมี้ระบบงานท่ีสามารถควบคุมการถือหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้จ ากดั
การถือหน่วยลงทุน 

(2)  จดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลต่าง ๆ ไม่เกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 
และดูแลใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนจดัสรรหน่วยลงทุนไม่เกินขอ้จ ากดัดงักล่าวดว้ย 

(3)  ในกรณีท่ีมีบุคคลอ่ืนเป็นนายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการแจง้ให้ 
นายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนของคนต่างดา้ว และดูแลให ้
นายทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของคนต่างดา้ว หากการโอนหน่วยลงทุน
ดงักล่าวจะเป็นเหตุใหก้ารถือหน่วยลงทุนของคนต่างดา้วเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

(4)  ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวมเพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน และด าเนินการใหผู้ส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนตรวจสอบและ
รายงานต่อบริษทัจดัการเม่ือพบการถือหน่วยลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

“ผูส้นบัสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน” ตามวรรคหน่ึง  หมายความวา่   บริษทัหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์
หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน 

ขอ้ 55   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงแก่บริษทัจดัการวา่มีการถือหน่วยลงทุนของ 
กองทุนรวมใดเกินกวา่ขอ้จ ากดัตามขอ้ 46 ขอ้ 47 หรือขอ้ 48 ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)   รายงานต่อส านกังานภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัจดัการรู้หรือควรรู้ 
ถึงเหตุดงักล่าว 

(2)   แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจ าหน่ายหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถือเกินขอ้จ ากดั 
การถือหน่วยลงทุน 
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ภาค 4 
การจดัการกองทุนรวม 

____________________ 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________________ 

ขอ้ 56   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี ตลอดอายุของกองทุนรวม 
(1)  ดูแลใหข้อ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการและโครงการจดัการ 

กองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และ
ค าสั่งท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว โดยในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัระหวา่ง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์น
กฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสั่งนั้น ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการเพื่อใหมี้การแกไ้ขขอ้ผูกพนัระหวา่ง 
ผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการและโครงการจดัการกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ 

(2)  ดูแลใหก้องทุนรวมมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศน้ี 

ขอ้ 57   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอใหบ้ริษทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนหรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  ใหบ้ริษทัจดัการออกใบหน่วยลงทุนหรือหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนท่ีเป็นปัจจุบนั และมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นและเพียงพอเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนใชเ้ป็นหลกัฐาน
แสดงสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนและใชอ้า้งอิงต่อบริษทัจดัการและบุคคลอ่ืนได้  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี
ขอ้จ ากดัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนจะระบุขอ้จ ากดัสิทธิเช่นว่านั้นไวอ้ยา่งชดัเจน 

ขอ้ 58   การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด หรือค่าใชจ่้ายจากผูซ้ื้อ 
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม บริษทัจดัการจะกระท าไดต้่อเม่ือเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  มีการก าหนดอตัราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอ่ืนใด 
หรือค่าใชจ่้ายดงักล่าวไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้อยา่งชดัเจน 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นการเรียกเก็บค่าใชจ่้าย ตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นและสมควร 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนรวมโดยตรงเท่านั้น 
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ขอ้ 59   บริษทัจดัการตอ้งอ านวยความสะดวกแก่ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของตนในส่วนท่ีเก่ียวกบั
กองทุนรวมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมวด 2 
การด าเนินงานและการมอบหมายงานของบริษทัจดัการ 

____________________ 

ขอ้ 60   บริษทัจดัการตอ้งแต่งตั้งบุคคลซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถและ 
ความเขา้ใจในธุรกิจจดัการกองทุนและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ 
จากส านกังานตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบับุคลากร 
ในธุรกิจตลาดทุน เพื่อท าหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือ 
จ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

(2)  ผูจ้ดัการกองทุน เพื่อท าหนา้ท่ีตดัสินใจลงทุนหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นอ่ืน 
ท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

ผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึง (1) และผูจ้ดัการกองทุน 
ตามวรรคหน่ึง (2) อาจเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได ้

ขอ้ 61   ในการแต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษทัจดัการตอ้ง
พิจารณาใหบุ้คคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(1)  ไม่เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัอ่ืนท่ีด าเนินการในลกัษณะ 
ท่ีคลา้ยคลึงหรือแข่งขนักบัการด าเนินการของบริษทัจดัการ  เวน้แต่บริษทัจดัการแสดงไดว้า่มีการจดั
โครงสร้างขององคก์รท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์นั้นได ้

(2)  ในกรณีท่ีแต่งตั้งพนกังานของบริษทัจดัการเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน บุคคลดงักล่าวตอ้งด ารงต าแหน่งท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(ก)  ต าแหน่งท่ีไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบัการจดัการลงทุน 
(ข)  ต าแหน่งกรรมการ ผูจ้ดัการของบริษทัจดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนซ่ึงดูแลรับผิดชอบสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวกบัการลงทนุ 



30 

ขอ้ 62   ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนอยา่งนอ้ย 1 คณะ  
เพื่อท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ตลอดจนการจดัการทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวมลงทุน 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุนตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ผูแ้ทนจากบริษทัจดัการ โดยผูแ้ทนอยา่งนอ้ย 1 รายตอ้งเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน  
  (2)  ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูมี้ประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
วา่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

  ขอ้ 63   ในการขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาการลงทุน 
บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ด าเนินการใหก้รรมการแจง้การมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา 

(2)  หา้มมิใหก้รรมการผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม เขา้ร่วมพิจารณาในเร่ืองนั้น 

ขอ้ 64   บริษทัจดัการตอ้งก ากบัดูแลและตรวจสอบใหบุ้คลากรของตนปฏิบติังาน 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์ออกตามกฎหมายดงักล่าว  
รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 65   บริษทัจดัการอาจมอบหมายใหผู้อ่ื้นบริหารจดัการกองทุนรวมเฉพาะในส่วน
ท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
และการปฏิบติัการดา้นงานสนบัสนุน 

ในการมอบหมายการบริหารจดัการกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1)  คดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบ 
และระมดัระวงั โดยในกรณีท่ีเป็นการมอบหมายการลงทุนและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพยสิ์นอ่ืน
ท่ีมิใช่ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผูไ้ดรั้บมอบหมายตอ้งเป็นบุคคลท่ีสามารถประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี และหากเป็นการจดัการลงทุนในต่างประเทศ 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทดงักล่าวจากหน่วยงาน
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ก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO) ท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน 

(2)  ก ากบัและตรวจสอบการด าเนินการของผูรั้บมอบหมายอย่างเพียงพอ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทั้งมาตรฐาน 
การปฏิบติังานท่ีส านกังานประกาศก าหนด หรือท่ีสมาคมก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

หมวด 3 
การจดัการลงทุน 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

____________________ 

  ขอ้ 66   การไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมเป็นคร้ังแรก 
ใหบ้ริษทัจดัการเขา้ท าสัญญาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นดงักล่าวภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีจดทะเบียน
กองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม  เวน้แต่
ไดรั้บการผ่อนผนัจากส านกังาน 

ขอ้ 67   บริษทัจดัการตอ้งด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี โดยมีมูลค่ารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม  
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีบริษทัจดัการจะไม่ด ารงมูลค่าดงักล่าวก็ได ้
  (1)  กรณีท่ีเป็นรอบปีบญัชีสุดทา้ยท่ีกองทุนรวมส้ินอายโุครงการ 
  (2)  กรณีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 

ขอ้ 68   การค านวณมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ  
ใหค้  านวณจากผลรวมของราคาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น และมูลค่าเงินลงทุนท่ีกองทุนรวม 
คาดวา่จะตอ้งใชใ้นการพฒันาใหเ้ป็นโครงการท่ีแลว้เสร็จ   

(2)  กรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของโครงการท่ีแลว้เสร็จ  
ใหค้  านวณตามราคาท่ีท าใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น 
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(3)  กรณีท่ีมีการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามหมวด 4 
ใหค้  านวณโดยใชร้าคาท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด ซ่ึงปรับปรุงดว้ยการไดม้าหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถา้มี) และการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
(ถา้มี) ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งช าระราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  
หากกองทุนรวมน าเงินส่วนท่ีกนัไวส้ าหรับการช าระราคาในคราวถดั ๆ ไป  ไปลงทุนในทรัพยสิ์น 
ตามขอ้ 74(1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) บริษทัจดัการอาจนบัเงินส่วนท่ีกนัไวร้วมค านวณเป็นมูลค่า 
ของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึงได ้

ส่วนท่ี 2 
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

____________________ 

ขอ้ 69   ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กองทุนรวมตอ้งไม่ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานโดยการใหเ้ช่า ให้สิทธิ หรือใหผู้อ่ื้นด าเนินการเท่านั้น 

(2)  กองทุนรวมตอ้งก าหนดอตัราค่าเช่า ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนเง่ือนไขตามสัญญาจดัหาผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทุนรวม และมีลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 

ขอ้ 70   ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นสิทธิ
ในการรับประโยชน์จากรายไดใ้นอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายไดต้ามขอ้ 4(3) บริษทัจดัการตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ติดตามและตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของส่วนแบ่งรายไดท่ี้กองทุนรวมไดรั้บ
อยา่งสม ่าเสมอ 
 (2)  หากพบความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีอาจท าใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บส่วนแบ่ง
รายไดท่ี้ถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ตกลง ตอ้งด าเนินการหรือมอบหมายใหผู้เ้ช่ียวชาญด าเนินการให้ผูป้ระกอบ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

  ขอ้ 71   ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม 
ขอ้ 4(1) (2) (3) และ (4) บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้ขอ้ก าหนดในเอกสารสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูเ้ช่า 
ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บจา้งท่ีน าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวมไปจดัหาผลประโยชน์ 
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มีหนา้ท่ีรายงานขอ้เทจ็จริงและเหตุผลต่อบริษทัจดัการโดยไม่ชกัชา้ เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ  
อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 

  ขอ้ 72   ในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นหุน้ 
ท่ีออกโดยบริษทัตามขอ้ 4(5) บริษทัจดัการตอ้งจดัให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีจะท าใหบ้ริษทัจดัการ
สามารถดูแลและควบคุมใหบ้ริษทัดงักล่าวมีการประกอบกิจการท่ีเป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม 
และตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีและประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เป็นไปในท านองเดียวกบัการปฏิบติั
ของกองทุนรวมโดยอนุโลม ซ่ึงรวมถึงการด าเนินการของบริษทัจดัการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การส่งบุคลากรเขา้ร่วมบริหารในกิจการของบริษทัดงักล่าว โดยบุคลากรนั้น 
ตอ้งเป็นผูจ้ดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน 
  (2)  การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของตนเพื่อใหผู้บ้ริหารและบุคคลผูมี้อ านาจ
ควบคุมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจ
ของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
  (3)  การด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีของตนเพื่อใหก้ารกูย้มืเงินและการก่อภาระผูกพนั 
ของบริษทัดงักล่าว (ถา้มี) เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวส้ าหรับกองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีของ
หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราส่วนการกูย้มืเงิน จะพิจารณาเฉพาะในชั้นของกองทุนรวมก็ได ้
  (4)  การจดัใหมี้มาตรการท่ีจะท าใหผู้ดู้แลผลประโยชน์สามารถตรวจสอบการด าเนินการ
ของบริษทัจดัการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการหรือกลไกท่ีบริษทัจดัการไดว้างไวต้ามขอ้ก าหนดน้ี 
  การด าเนินการของบริษทัจดัการเพื่อใหบ้ริษทัตามวรรคหน่ึงมีการประกอบกิจการ 
ในท านองเดียวกบัการปฏิบติัของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ในขอ้ 69(1) โดยบริษทัดงักล่าวอาจประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐานเองได ้

ส่วนท่ี 3   
การลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืน  
____________________ 

ขอ้ 73   นอกจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานแลว้ กองทุนรวม 
อาจลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเป็นตราสารทางการเงินตามขอ้ 74 และหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษแก่ 
ผูถื้อหุน้ในการอนุมติัการด าเนินงานบางประการ (golden share) ตามขอ้ 75 

อตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดไวใ้นประกาศเก่ียวกบัอตัราส่วนการลงทุนในทรัพยสิ์นของกองทุนรวมทัว่ไป โดยอนุโลม 
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  ขอ้ 74   ตราสารทางการเงินท่ีกองทุนรวมอาจลงทุนในหรือมีไว ้ไดแ้ก่ 
  (1)  พนัธบตัรรัฐบาล 
  (2)  ตัว๋เงินคลงั 
  (3)  พนัธบตัรหรือหุ้นกูท่ี้รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น  
เป็นผูอ้อก และมีกระทรวงการคลงัเป็นผูค้  ้าประกนัตน้เงินและดอกเบ้ียเตม็จ านวนแบบไม่มีเง่ือนไข 
  (4)  เงินฝากในธนาคาร หรือบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
  (5)  บตัรเงินฝากท่ีธนาคารหรือบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก  ทั้งน้ี หากเป็นบตัรเงินฝาก 
ท่ีเขา้ลกัษณะของตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านกังานก่อนการลงทุน 
  (6)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ 
หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน เป็นผูอ้อก ผูรั้บรอง ผูรั้บอาวลั ผูส้ลกัหลงั
โอนประเภทมีสิทธิไล่เบ้ีย หรือผูค้  ้าประกนั  ทั้งน้ี หากเป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีเขา้ลกัษณะ
ของตราสารท่ีมีลกัษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานก่อน 
การลงทุน 
 (7)  หน่วยลงทุนหรือใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม 
ตราสารแห่งหน้ี หรือกองทุนรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหน้ี หรือเงินฝาก 
 (8)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอ่ืน 
 (9)  หน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีครบถว้นดงัน้ี 
  (ก)  เป็นหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO)  หรือเป็นหน่วยของโครงการจดัการลงทุนต่างประเทศ 
ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นสมาชิกของ World Federation of  Exchanges (WFE) 
  (ข)  โครงการจดัการลงทุนต่างประเทศตาม (ก) จดัตั้งขึ้นเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และ
มีนโยบายการลงทุนในทรัพยสิ์นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพยสิ์นท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนหรือ
มีไวไ้ด ้
 (10)  หุน้ท่ีออกโดยบริษทัท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  
 (ก)  บริษทันั้นมีการลงทุนทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 4(1) (2) 
(3) หรือ (4) รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของบริษทัดงักล่าว หรือมีรายได้
จากการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 4(1) (2) (3) หรือ (4) 
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของรายไดร้วมในแต่ละปีบญัชี 
 (ข)  บริษทันั้นมิใช่บริษทัตามขอ้ 4(5)  
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 (11)  สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงการเขา้ท าสัญญาดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนั
ความเส่ียงของกองทุนรวม 

ขอ้ 75   กองทุนรวมอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหุน้ท่ีออกโดยนิติบุคคลใดนิติบุคคลหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงเป็นหุน้ท่ีใหสิ้ทธิพิเศษแก่ผูถื้อหุ้นในการอนุมติัการด าเนินงานบางประการ (golden share) 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของนิติบุคคลดงักล่าว โดยใหก้องทุนรวมลงทุนหรือมีไวไ้ดไ้ม่เกิน 1 หุน้ 

(1)  นิติบุคคลท่ีเป็นผูเ้ช่า ผูรั้บสิทธิ หรือผูรั้บจา้งในการน าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานของกองทุนรวมไปจดัหาผลประโยชน์ และนิติบุคคลดงักล่าวตกลงช าระค่าตอบแทนใหแ้ก่
กองทุนรวมในอตัราผนัแปรตามผลประกอบการของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น 

(2)  นิติบุคคลท่ีกองทุนรวมเขา้ท าสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามขอ้ 4(3) 

ส่วนท่ี 4   
การไดม้าเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการ 
โครงสร้างพื้นฐาน และการท าธุรกรรมระหวา่ง 

กองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
____________________ 

ขอ้ 76   การไดม้าเพิ่มเติมและจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นหมวด 1 ของภาค 1 ในส่วนท่ีเก่ียวกบัลกัษณะการลงทุนใน
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม โดยอนุโลม และใหบ้ริษทัจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1)  การไดม้าเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 100 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมขึ้นไป 
จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(ก)  การไดม้าเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม
ขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีมีกบัภาครัฐซ่ึงไดร้ะบุไวอ้ยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 

(ข)  การไดม้าเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ท่ีมีมูลค่าเกินกวา่ 100 ลา้นบาท แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวม ท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 

การค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณา
จากมูลค่าการลงทุนในแต่ละกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 
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  (2)  การไดม้าเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตาม (1)   
ใหร้วมถึงการไดม้าเพิ่มเติมหรือจ าหน่ายไปไม่วา่โดยทางตรง หรือโดยทางออ้มผา่นบริษทัท่ีกองทุนรวม
เป็นผูถื้อหุ้นตามขอ้ 4(5) ดว้ย 

 ขอ้ 77   การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีมูลค่าของสัญญาเกินกวา่ 100 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมขึ้นไป จะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ ซ่ึงไดร้ะบุไว้
อยา่งเฉพาะเจาะจงแลว้ในโครงการจดัการกองทุนรวม 
 (2)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์ท่ีมีมูลค่าของ
สัญญาเกินกวา่ 100 ลา้นบาท แต่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ 
 การค านวณมูลค่าของสัญญาตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาจากมูลค่าของสัญญา 
ทุกรายการภายในรอบระยะเวลา 6 เดือน 

ขอ้ 78   การท าธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ใหบ้ริษทัจดัการ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  ในการท าธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ใหบ้ริษทัจดัการ 
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามประกาศท่ีก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการกระท าท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในการจดัการกองทุนรวม และหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
   (ก)  เป็นธุรกรรมท่ีใชร้าคาท่ีเป็นธรรม   
   (ข)  เป็นธุรกรรมท่ีบุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียกบัการท าธุรกรรมไม่มีส่วนร่วมใน 
การตดัสินใจเขา้ท าธุรกรรม 
   (ค)  การคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการเขา้ท าธุรกรรมจากกองทุนรวมอยูใ่นอตัรา 
ท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม 
  (2)  การด าเนินการดงัต่อไปน้ี บริษทัจดัการจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน 
   (ก)  การเขา้ท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นการไดม้าเพิ่มเติม หรือการจ าหน่าย
ไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงมีมูลค่าของทรัพยสิ์นไม่นอ้ยกวา่ 20 ลา้นบาทหรือไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกวา่  เวน้แต่เป็นกรณีท่ีตอ้ง
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ปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือสัญญาท่ีมีกบัภาครัฐ ซ่ึงไดร้ะบุไวเ้ป็นการเฉพาะเจาะจงแลว้ในโครงการจดัการ
กองทุนรวม 

   (ข)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงมีมูลค่าของสัญญาไม่นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดไวใ้น (ก) 
   (ค)  การตกลง ยนิยอม หรือใชสิ้ทธิออกเสียง เพื่อใหบ้ริษทัท่ีกองทุนรวมเป็น 
ผูถื้อหุน้ตามขอ้ 4(5) ท าธุรกรรมตาม (ก) หรือ (ข) กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

หมวด 4 
การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์น 
____________________ 

ขอ้ 79   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตอ้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 15 และหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 

(1)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 4(1) (2) (3) หรือ (4) 
จะกระท าโดยผูป้ระเมินมูลค่ารายเดียวกนัติดต่อกนัเกิน 2 คร้ังมิได ้

(2)  ในกรณีดงัน้ี ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานโดยไม่ชกัชา้ 

(ก)  กรณีท่ีปรากฏแก่บริษทัจดัการวา่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
อนัอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานอยา่งมีนยัส าคญั 

(ข)  กรณีท่ีไดรั้บการร้องขอจากผูดู้แลผลประโยชน์หรือผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม 

ขอ้ 80   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานในกรณีดงัต่อไปน้ี 
ใหก้ระท าทุก 3 ปีนบัแต่วนัท่ีมีการประเมินมูลค่าคร้ังล่าสุด 

(1)  การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามขอ้ 4(1) (2) (3) หรือ (4) 
(2)  การประเมินมูลค่าในชั้นของบริษทั กรณีท่ีทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็น

หุน้ท่ีออกโดยบริษทัตามขอ้ 4(5) 

ขอ้ 81   การประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีกองทุนรวมหรือบริษทัตามขอ้ 4(5) ลงทุน 
ใหป้ระเมินมูลค่าตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 15(3) 
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หมวด 5 
การขอมติและการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

____________________ 

ส่วนท่ี 1 
การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติม 

โครงการจดัการกองทุนรวม 
_______________________ 

 ขอ้ 82   การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม 
ใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ขอ้ 87 ขอ้ 89(1) ขอ้ 94 ขอ้ 95 และขอ้ 99 โดยอนุโลม 
 การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผูถื้อหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

 ขอ้ 83   การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บ
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุม
หรือท่ีตอบกลบัและมีสิทธิออกเสียง 
 (1)  การเปล่ียนแปลงนโยบายการลงทุนท่ีท าใหค้วามเส่ียงเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
 (2)  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงการประกนัรายไดข้องกองทุนรวม 
 (3)  การควบรวมกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนและความเส่ียงแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญั 
 (4)  การช าระและรับช าระหน้ีของกองทุนรวมดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนแทนเงิน 
 (5)  การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายมากกวา่ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ่้ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

ขอ้ 84   ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีการใชสิ้ทธิร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการรายงานการใชสิ้ทธิ 
ของผูถื้อหน่วยลงทุนต่อส านกังานโดยไม่ชกัชา้ และรายงานความคืบหนา้ของการใชสิ้ทธิต่อส านกังาน
ทุก 6 เดือน หรือเม่ือมีความคืบหนา้เก่ียวกบัการใชสิ้ทธิ แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน  ทั้งน้ี 
ใหบ้ริษทัจดัการเผยแพร่รายงานดงักล่าวในลกัษณะท่ีผูล้งทุนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ย 
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ส่วนท่ี 2 
การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการใด ๆ 

เก่ียวกบักองทุนรวม 
_______________________ 

 ขอ้ 85   ความในส่วนน้ีใหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อ
ด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบักองทุนรวม  เวน้แต่ในกรณีท่ีมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติของผูถื้อ 
หน่วยลงทุนไวเ้ป็นการเฉพาะไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกรณีนั้นแทน 

 ขอ้ 86   การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบักองทุนรวม  
บริษทัจดัการจะกระท าโดยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนหรือการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน
ก็ได ้ ทั้งน้ี บริษทัจดัการอาจด าเนินการดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุน มาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมหรือการด าเนินการทางอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

 ขอ้ 87   บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการเพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหน่วยลงทุน
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหน่วยลงทุน
ท่ีถือ โดยถือว่า 1 หน่วยลงทุนมี 1 เสียง  เวน้แต่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีลกัษณะต่อไปน้ี มิให้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
  (ก)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษไม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้ม
ในเร่ืองท่ีขอมติ 
  (ข)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนเกินกวา่สัดส่วนท่ีก าหนดตามภาค 3 
ซ่ึงถูกจ ากดัสิทธิออกเสียงเฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนท่ีถือเกินกวา่สัดส่วนดงักล่าว 
  (ค)  ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเป็นกองทุนรวมอ่ืนท่ีอยู่ภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการ
เดียวกนั  ทั้งน้ี กองทุนรวมอ่ืนใหร้วมถึงกองทุนรวมท่ีจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ทุกประเภท 
 (2)  การก าหนดผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อน้ี 
  (ก)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษทัจดัการก าหนด และจ านวนหน่วยลงทุนท่ี
ผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุน ณ วนัเดียวกนันั้น  ทั้งน้ี วนัท่ีบริษทัจดัการก าหนดดงักล่าวตอ้งเป็นวนัท่ีล่วงหนา้ก่อนลงมติ
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ไม่เกิน 2 เดือน แต่ตอ้งไม่ก่อนวนัท่ีบริษทัจดัการอนุมติัให้มีการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน  และเม่ือ
บริษทัจดัการไดก้ าหนดวนัเพื่อก าหนดผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิลงมติแลว้จะเปล่ียนแปลงมิได ้
  (ข)  เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการรวบรวมรายช่ือไดจ้ากการปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหน่วยลงทุน 
 ในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุน
รายใหญ่ ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หรือวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนผา่นช่องทางท่ีผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงไดต้ามหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานท่ีออกโดยตลาดหลกัทรัพยโ์ดยอนุโลม 

 ขอ้ 88   การขอมติโดยการจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติม 
ในส่วนท่ี 3 

 ขอ้ 89   การขอมติโดยการส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ี 
 (1)  บริษทัจดัการตอ้งส่งหนงัสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั
ก่อนวนัปิดรับหนงัสือตอบกลบัจากผูถื้อหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี หนงัสือขอมติดงักล่าวตอ้งระบุวนัปิดรับ
หนงัสือตอบกลบัไวอ้ยา่งชดัเจน และมีรายละเอียดตามขอ้ 94(1) โดยอนุโลม  
 (2)  มติของผูถื้อหน่วยลงทุน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก)  กรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อท ารายการส าคญัตามขอ้ 98 ใหถื้อมติตามจ านวน 
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิออกเสียง  
และตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 99 โดยอนุโลม 
  (ข)  กรณีอ่ืนใดนอกจาก (ก) ใหน้ าความในมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนท่ี 3 
การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน 

_________________ 

 ขอ้ 90   ในการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน นอกจากท่ีก าหนดไวส่้วนน้ี ใหน้ าความใน 
มาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 ขอ้ 91   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนรายใหญ่ มิใหน้ า
ความในขอ้ 92 และขอ้ 93 มาใชบ้งัคบั 
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 ขอ้ 92   ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นการประชุมสามญั
ประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของกองทุนรวม เพื่อรายงานใหท่ี้ประชุม 
ผูถื้อหน่วยลงทุนรับทราบในเร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
 (1)  การจดัการกองทุนรวมในเร่ืองท่ีส าคญั และแนวทางการจดัการกองทุนรวม 
ในอนาคต 
 (2)  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการน าเสนองบการเงินท่ีผา่นการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผูส้อบบญัชีแลว้ 
 (3)  การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของกองทุนรวม และค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชี 

 ขอ้ 93   ในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี ใหบ้ริษทัจดัการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อ 
หน่วยลงทุนเป็นการประชุมวิสามญั 
 (1)  เม่ือบริษทัจดัการเห็นสมควรใหมี้การเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อประโยชน์ 
ในการจดัการกองทุนรวม 
 (2)  เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวน 
หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหบ้ริษทัจดัการเรียก
ประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน โดยระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน 
 ในกรณีท่ีปรากฏเหตุตามวรรคหน่ึง (2) บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การประชุมวิสามญั 
ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 ขอ้ 94   ในการเรียกประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน ให้บริษทัจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (1)  จดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีมีรายละเอียดเพยีงพอต่อการตดัสินใจของผูถื้อหน่วยลงทุน 
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการประชุม ตลอดจนระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอ
ต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  
เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมในเร่ืองดงักล่าว โดยใหร้ะบุขอ้มูลเก่ียวกบัการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ และวนัท่ี
ประสงคจ์ะใหม้ติมีผล  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเสนอเร่ืองเพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณา ใหร้ะบุความเห็น
ของบริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเก่ียวกบัผลกระทบท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ
ไดรั้บจากการลงมติในเร่ืองนั้น ๆ ดว้ย 
 (2)  จดัส่งหนงัสือนดัประชุมถึงผูถื้อหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมตามระยะเวลา
ดงัน้ี 
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  (ก)  14 วนั ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีวาระท่ีตอ้งไดม้ติ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
  (ข)  7 วนั ในกรณีอ่ืนนอกจาก (ก) และกรณีการนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนตาม
มาตรา 129/2 วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535   
 บริษทัจดัการตอ้งจดัใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เขา้ร่วมการประชุมดงักล่าวดว้ย โดยให้
จดัส่งหนงัสือนดัประชุมตามวรรคหน่ึงไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์พร้อมกบัการจดัส่งไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุน 

ขอ้ 95   ในการมอบฉนัทะของผูถื้อหน่วยลงทุนใหผู้ใ้ดเขา้ประชุมและออกเสียงแทน  
บริษทัจดัการตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  ผูถื้อหน่วยลงทุน 1 รายสามารถมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะไดเ้พียง 1 ราย 
 (2)  หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งระบุจ านวนหน่วยลงทุนของผูม้อบฉนัทะ ช่ือผูรั้บมอบ
ฉนัทะ และคร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ใหบ้ริษทัจดัการระบุเอกสารท่ีผูรั้บมอบฉันทะตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุมผูถื้อ 
หน่วยลงทุนในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

ขอ้ 96   การประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหน่วยลงทุนร้องขอตาม
ขอ้ 93 วรรคหน่ึง (2) หากล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองคป์ระชุมซ่ึงอนุโลมใชต้ามมาตรา 129/2 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535  ใหก้ารประชุมนั้นเป็นอนัระงบัไป 

 ขอ้ 97   ใหบ้ริษทัจดัการควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ โครงการ
จดัการกองทุนรวม และขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษทัจดัการกบัผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยตอ้ง
ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม  เวน้แต่ท่ีประชุม
จะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ซ่ึงมาประชุม 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีหน่วยลงทุน 
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือ
พิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา 
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ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป และให้บริษทัจดัการส่งหนงัสือนดัประชุม 
ระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม   

 ขอ้ 98   การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ใหถื้อมติตามจ านวน 
หน่วยลงทุนรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียง 
 (1)  การไดม้าเพิ่มเติมหรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
มูลค่าเกินกวา่ 100 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมขึ้นไป 
 (2)  การท าธุรกรรมระหวา่งกองทุนรวมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นการไดม้าเพิ่มเติม  
หรือการจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงมีมูลค่าของทรัพยสิ์นไม่นอ้ยกวา่ 
20 ลา้นบาทหรือไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม แลว้แต่จ านวนใดจะสูงกว่า 
 (3)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 (4)  การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามขอ้ 115(4) 
 (5)  การเขา้ท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีมูลค่าของสัญญาเกินกวา่ 100 ลา้นบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 30 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นรวมของกองทุนรวมขึ้นไป 
 (6)  การตกลง ยนิยอม หรือใชสิ้ทธิออกเสียง ในกรณีท่ีบริษทัท่ีกองทุนรวมเป็น 
ผูถื้อหุน้ตามขอ้ 4(5) จะด าเนินการตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)  

 ขอ้ 99   ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด มติของ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิด
ไดรั้บผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดรั้บมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ี
ไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่วา่
กรณีใด ใหไ้ดรั้บมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวน
หน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
 (3)  ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึงให้
ไดรั้บมติผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น 
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หมวด 6 
การจ่ายเงินปันผล 

____________________ 

ขอ้ 100   ใหบ้ริษทัจดัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือรวมแลว้ในแต่ละ 
รอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 101  ทั้งน้ี ภายใน 
90 วนันบัแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล หรือวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลนั้น 
แลว้แต่กรณี 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิให้บริษทัจดัการจ่ายเงินปันผล 

ขอ้ 101   ก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ตามขอ้ 100 ไดแ้ก่ก าไรสุทธิท่ีท าการปรับปรุงดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(1)  การหกัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม รวมทั้งการปรับปรุงดว้ยรายการอ่ืนตามแนวทางท่ีส านกังาน 
ก าหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานะเงินสดของกองทุนรวม 

(2)  การหกัดว้ยรายการเงินส ารองตามขอ้ 102 

ขอ้ 102   บริษทัจดัการอาจกนัเงินส ารองไดเ้ฉพาะเพื่อการดงัต่อไปน้ี 
(1)  การซ่อมแซม บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม 

ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการ
ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(2)  การจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืหรือภาระผกูพนัของกองทุนรวมตามนโยบายการกูย้มืเงิน
ท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการจดัการกองทุนรวมและหนงัสือช้ีชวน หรือท่ีบริษทัจดัการไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

(3)  การจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ีใหสิ้ทธิในการไดรั้บประโยชน์
ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนในล าดบัแรก 

ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีทยอยตดัจ่าย หรือ 
ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้น (unrealized loss) เป็นตน้ ให้บริษทัจดัการกนัส ารองตามวรรคหน่ึงไดใ้นจ านวน
ไม่เกินกวา่ผลลพัธ์ของจ านวนเงินท่ีมีภาระตามวรรคหน่ึง (1) และ (2) ในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี 
หกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด 
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หมวด 7 
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 
____________________ 

ขอ้ 103   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติั
จากส านกังาน  เวน้แต่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งจ านวนต่อผูถื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือ
หน่วยลงทุนโดยไดรั้บช าระราคาเตม็มูลค่าท่ีเสนอขายจากผูถื้อหน่วยลงทุน และไดเ้ร่ิมเสนอขายภายใน 
1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

(2)  กรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนในลกัษณะเป็นการทัว่ไปโดยก าหนดเง่ือนไขให้ 
ผูท่ี้จะซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจ านวนการจองซ้ือไม่เกินกวา่
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยเป็นการเสนอขายตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหเ้สนอขายต่อ 
ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั แต่จะไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะท าให้กองทุนรวม
หรือบริษทัจดัการมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 

ส่วนท่ี 1 
หลกัเกณฑก์ารอนุมติัใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

____________________ 

ขอ้ 104   การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมจะไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(1)  กองทุนรวมมีลกัษณะเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม
ตามหมวด 1 ของภาค 1 โดยอนุโลม 

(2)  การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมไม่ขดัหรือแยง้กบัโครงการจดัการ
กองทุนรวม หรือกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสั่งท่ี
ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าวดว้ย 

(3)  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยชดัแจง้อนุมติัให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
ดว้ยคะแนนเสียงตามท่ีก าหนดในหมวด 5  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
โดยเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนบางราย  ตอ้งไม่มีผูถื้อหน่วยลงทุน
ซ่ึงถือหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดคดัคา้น
การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมดงักล่าว 
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(4)  หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ตอ้งมีขอ้มูล 
อยา่งนอ้ยตามขอ้ 105 หรือขอ้ 106 

 ขอ้ 105   หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติเพื่อเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (1)  วตัถุประสงคใ์นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
 (2)  จ านวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขายและการจดัสรรหน่วยลงทุน 
 (3)  ในกรณีท่ีราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผูล้งทุนต ่ากว่าราคาท่ีเสนอขายต่อผูถื้อ 
หน่วยลงทุน หรือต ่ากวา่ราคาตลาด (ถา้มี)  บริษทัจดัการจะแสดงเหตุผลท่ีจะเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ 
ผูล้งทุนในราคาดงักล่าว 
 (4)  ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมจากการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวม โดยบริษทัจดัการจะระบุขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
 (ก)  ขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อราคาตลาดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(price dilution) 
 (ข)  ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม 
(control dilution) 
 (ค)  ขอ้มูลอ่ืนใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 ขอ้ 106   ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อใหไ้ดม้าเพิ่มเติมซ่ึงทรัพยสิ์น
กิจการโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากขอ้มูลตามขอ้ 105 แลว้ หนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือแจง้ผูถื้อ
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ลกัษณะของทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว 
 (2)  หลกัเกณฑก์ารก าหนดราคาทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว 
 (3)  สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว 
และสมมติฐานท่ีส าคญัในการประเมินมูลค่า 
 (4)  ความเห็นของบริษทัจดัการเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน 
ในการประเมินมูลค่าตาม (3) 
 (5)  สรุปสาระส าคญัของขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว และร่างสัญญาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (6)  การกูย้มืเงินและผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) เช่น แหล่งท่ีมาและจ านวน
เงินท่ีจะกูย้มื ทรัพยสิ์นท่ีจะน าไปเป็นหลกัประกนั ล าดบัสิทธิของเจา้หน้ีเงินกูย้มืและผูถื้อหน่วยลงทุน
ท่ีถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เป็นตน้ 
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ในกรณีท่ีบริษทัจดัการพิจารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่ 
การเปิดเผยขอ้มูลบางรายการตามวรรคหน่ึงก่อนการเขา้ท ารายการท่ีไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน 
จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษทัจดัการจะไม่ระบุ
ขอ้มูลนั้นก็ได ้โดยให้แสดงเหตุผลในการไม่ระบุขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมหรือหนงัสือ
แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี เม่ือความจ าเป็นในการไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นหมดไป 
ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ 

ส่วนท่ี 2 
การยืน่ค  าขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

____________________ 

ขอ้ 107  ใหบ้ริษทัจดัการท่ีประสงคจ์ะเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ยืน่ค  าขอเป็นหนงัสือ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอดงัต่อไปน้ี 

(1)  รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวมในส่วนท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
(2)  ร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีใชใ้นการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม  ทั้งน้ี ร่างหนงัสือช้ีชวน

ดงักล่าวจะยงัไม่ระบุขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได ้
(3)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนตามท่ีระบุในคู่มือส าหรับประชาชน 

ขอ้ 108   เม่ือบริษทัจดัการไดย้ืน่ค าขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานครบถว้นตามขอ้ 107 แลว้ ใหบ้ริษทัจดัการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีสาระตรงตาม
โครงการจดัการกองทุนรวมและร่างหนงัสือช้ีชวนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังหลงัสุดต่อผูล้งทุนผา่นระบบ 
การรับส่งขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านกังาน 

ขอ้ 109   ใหส้ านกังานแจง้ผลการพิจารณาค าขออนุมติัเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวมภายใน 165 วนันบัแต่วนัท่ีส านกังานไดรั้บเอกสารหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือ
ส าหรับประชาชน 

ส่วนท่ี 3 
การด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

____________________ 

ขอ้ 110   บริษทัจดัการท่ีไดรั้บอนุมติัให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
ตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
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(1)  เร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน 
ใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

(2)  จดัสรรและเสนอขายหน่วยลงทุนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นภาค 2 
(3)  แกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 

ขอ้ 111   ในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ 
กองทุนรวม บริษทัจดัการอาจยติุการขายหน่วยลงทุนได ้โดยตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 25 
และขอ้ 26 โดยอนุโลม 

ขอ้ 112   บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้การยืน่ค าขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มทุนท่ี 
เสนอขายต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขาย 
หน่วยลงทุนเพิ่มเติม 

ส่วนท่ี 4 
การส้ินสุดการอนุมติัให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน 

____________________ 

 ขอ้ 113   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปน้ี ใหก้ารอนุมติัใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุนรวมเป็นอนัส้ินสุดลง 
 (1)  บริษทัจดัการมิไดเ้ร่ิมเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนภายใน
ก าหนดเวลาตามขอ้ 110(1) 
 (2)  มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได ้เม่ือรวมกบัมูลค่าการกูย้มืเงินจากบุคคลอ่ืน (ถา้มี)  
มีมูลค่าไม่เพียงพอท่ีจะลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามท่ีไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน   

 ขอ้ 114   ในกรณีท่ีการอนุมติัใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมส้ินสุดลงตาม 
ขอ้ 113(2)  ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  แจง้ใหส้ านกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน 
 (2)  คืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากเงินท่ีไดรั้บจาก 
การจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 14 วนันบัแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนนั้นตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี หากบริษทัจดัการไม่สามารถคืนเงิน 
และผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลานั้นไดเ้พราะพฤติการณ์อนัใดอนัหน่ึงท่ีบริษทัจดัการตอ้งรับผิดชอบ 
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ใหบ้ริษทัจดัการช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลานั้นจนถึง
วนัท่ีบริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซ้ือครบถว้น 

หมวด 8 
การลดเงินทุนจดทะเบียน 
____________________ 

ขอ้ 115   การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม บริษทัจดัการอาจกระท าไดเ้ฉพาะ
เม่ือเขา้กรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน
ในโครงการจดัการกองทุนรวม 

(2)  กองทุนรวมมีสภาพคล่องส่วนเกินท่ีเหลืออยู่ภายหลงัจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 
กิจการโครงสร้างพื้นฐานและการจ่ายเงินปันผล  ทั้งน้ี ตอ้งปรากฏขอ้เท็จจริงดว้ยว่ากองทุนรวมไม่มี
ก าไรสะสมเหลืออยูแ่ลว้ 
   (3)  กองทุนรวมมีรายการค่าใชจ่้ายท่ีไม่ใช่เงินสด และไม่มีเหตุตอ้งน าไปใชใ้น 
การค านวณก าไรสุทธิท่ีปรับปรุงแลว้ของกองทุนรวม 
   (4)  กรณีอ่ืนใดท่ีมีมติของผูถื้อหน่วยลงทุนใหล้ดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 

   ขอ้ 116   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยไม่ชกัชา้ 
ในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเพื่อลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มเติมแลว้  แต่ปรากฏเหตุขดัขอ้งในภายหลงัอนัท าใหไ้ม่สามารถไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานดงักล่าวได ้

   ขอ้ 117   การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(1)  กระท าโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจ านวนหน่วยลงทุน  เวน้แต่ในกรณีของ

กองทุนรวมท่ีมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด และจะมีการลดเงินทุนจดทะเบียนของหน่วยลงทุน
แต่ละชนิดไม่พร้อมกนัหรือไม่เท่ากนั ใหก้ระท าไดโ้ดยการลดจ านวนหน่วยลงทุนเท่านั้น 
  (2)  เฉล่ียเงินคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียน
พกัการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หกัเงินท่ีเฉล่ียคืนดงักล่าวจากก าไรสะสมของกองทุนรวม 

ขอ้ 118   ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อลดเงินทุน 
จดทะเบียนของกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี ในหนงัสือนดัประชุม 
หรือหนงัสือแจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ แลว้แต่กรณี 
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(1)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
(2)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนและจ านวนเงินทุนจดทะเบียนต่อหน่วยลงทุนท่ีลดลง 

ในแต่ละคร้ัง 
(3)  ผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมจากการลดเงินทุนจดทะเบียน

ของกองทุนรวม 

ขอ้ 119   ในการลดเงินทุนจดทะเบียน ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (1)  แกไ้ขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยการจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวมและการแกไ้ข
เพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 
  (2)  จดัให้มีขอ้มูลเก่ียวกบัการลดเงินทุนจดทะเบียนทุกคร้ังของกองทุนรวมไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการเพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถตรวจสอบได ้โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งมีรายละเอียด
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
  (ก)  เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม 
  (ข)  จ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมและจ านวนเงินทุนจดทะเบียน 
ต่อหน่วยลงทุนท่ีลดในแต่ละคร้ัง 
  (ค)  วนัปิดสมุดทะเบียน และวนัท่ีด าเนินการเฉล่ียเงินคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 

หมวด 9 
การเลิกกองทุนรวม 

____________________ 

ขอ้ 120   ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการเลิกกองทุนรวม ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1)  เม่ือจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 ราย  เวน้แต่จะไดรั้บ 
การผอ่นผนัจากส านกังาน 
  (2)  เม่ือมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม 
และบริษทัจดัการน าเงินไปลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม จนท าใหก้องทุนรวมมีเงินทุน 
จดทะเบียนต ่ากวา่ 2,000 ลา้นบาทเม่ือค านวณจากมูลค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน 
  (3)  เมื่อมีการจ าหน่ายทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม  
และบริษทัจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้ทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีกองทุนรวม 
ลงทุนมีมูลค่ารวมกนัไม่น้อยกว่า 1,500 ลา้นบาท และไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพยสิ์นรวม
ของกองทุนรวม ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
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  (4)  เม่ือส านกังานมีค าสั่งเพิกถอนการอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวม 
  (5)  เม่ือปรากฏเหตุการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม 

หมวด 10 
การเปิดเผยขอ้มูลเหตุการณ์ส าคญัของกองทุนรวม 

____________________ 

ขอ้ 121   ใหบ้ริษทัจดัการรายงานพร้อมดว้ยเหตุผลต่อส านกังานเม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ
เกิดขึ้น อนัมีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตดัสินใจลงทุน
หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีส านกังาน
ประกาศก าหนด 

ขอ้ 122   ภายใตบ้งัคบัของขอ้ 121 เม่ือมีเหตุท่ีท าใหห้รืออาจท าใหต้อ้งเลิกกองทุนรวม 
ใหบ้ริษทัจดัการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการรายงานเหตุการณ์ส าคญัของ
กองทุนรวมและทรัสตท่ี์มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือโครงสร้างพื้นฐาน ดว้ย 
  (1)  กรณีท่ีเป็นการเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุครบก าหนดอายขุองโครงการหรือ 
เพราะเหตุอ่ืนท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหนา้ ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(ก)  แจง้เป็นหนังสือให้ผูดู้แลผลประโยชน์ทราบเป็นหนงัสือก่อนวนัเลิก 
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 

(ข)  ด าเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิก 
กองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น ประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

(2)  กรณีอ่ืนนอกจาก (1) ให้รายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์โดยไม่ชกัชา้ 

ภาค 5 
อ านาจของส านกังาน 

____________________ 

ขอ้ 123   ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงต่อส านกังานท่ีเป็นเหตุอนัควรสงสัยดงัต่อไปน้ี 
ส านกังานอาจไม่อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมตามค าขอได ้
 (1)  กองทุนรวมท่ีขออนุมติัจดัตั้งมีลกัษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือ
เง่ือนไขท่ีจะไดรั้บอนุมติัตามประกาศน้ี แต่มีขอ้เท็จจริงซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่ความมุ่งหมายหรือ
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เน้ือหาสาระท่ีแทจ้ริง (substance) ของการจดัตั้งกองทุนรวมนั้นเขา้ลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงบทบญัญติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือประกาศน้ี 
 (2)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจขดัต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ 
 (3)  กองทุนรวมท่ีขออนุมติัมีลกัษณะเป็นการจดัตั้งเพื่อประโยชน์ของบุคคล 
หรือกลุ่มบุคคลใดเป็นหลกั 
 (4)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือต่อตลาดทุนไทย
โดยรวม หรือ 
 (5)  การจดัตั้งกองทุนรวมอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูล้งทุน หรืออาจท าใหผู้ล้งทุน
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หรือผูล้งทุนอาจไม่ไดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งหรือเพียงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน 

ขอ้ 124   ในกรณีท่ีเขา้ลกัษณะอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจผ่อนผนั 
ไม่น าหลกัเกณฑต์ามประกาศน้ีมาใชพ้ิจารณากบัค าขอ หรือไม่น าเง่ือนไขตามประกาศน้ีมาใชบ้งัคบั 
กบัการขอจดัตั้งกองทุนรวม 

(1)  มีขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจนซ่ึงท าใหพ้ิจารณาไดว้า่หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผ่อนผนัให้ 
ไม่มีนัยส าคญัส าหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ท่ีจะได้ไม่คุม้ค่ากับตน้ทุน 
ในการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดงักล่าว 

(2)  บริษทัจดัการมีขอ้จ ากดัตามกฎหมายอ่ืนท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 

(3)  บริษทัจดัการมีมาตรการอ่ืนท่ีเพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบติัใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขท่ีจะผอ่นผนั 
 การผอ่นผนัตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของขอ้มูล
ประกอบการตดัสินใจลงทุนและมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเป็นส าคญั  ทั้งน้ี ส านกังานอาจก าหนด
เง่ือนไขใหบ้ริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัดว้ยก็ได ้

 ขอ้ 125   ในกรณีท่ีปรากฏต่อส านกังานวา่ขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ท่ีส านกังานน ามา
พิจารณาเพื่ออนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี ส านกังานอาจสั่งใหบ้ริษทัจดัการแกไ้ข
หรือเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติม หรือระงบัการเสนอขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือเพิกถอน
การอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมได ้
 (1)  เป็นเทจ็ 

(2)  ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัอนัอาจท าใหบุ้คคลผูเ้ขา้ซ้ือหน่วยลงทุนเสียหาย 
(3)  คลาดเคล่ือนในสาระส าคญัหรือมีเหตุการณ์ท่ีมีผลให้ขอ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ดงักล่าว

เปล่ียนแปลงไปในสาระส าคญัอนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการลงทุนของผูเ้ขา้ซ้ือหน่วยลงทุน 



53 

(4)  มีเหตุการณ์ท่ีมีผลใหข้อ้เทจ็จริงหรือพฤติการณ์ดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงหากปรากฏต่อส านกังานก่อนการอนุมติั ส านกังานอาจไม่อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมนั้น 

ขอ้ 126   ใหน้ าหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอ านาจของส านกังานตามขอ้ 123 ขอ้ 124 และ 
ขอ้ 125 มาใชบ้งัคบักบัการพิจารณาอนุมติัใหเ้พิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโดยอนุโลม 

ขอ้ 127   ส านกังานอาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมได ้หากปรากฏกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1)  มีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวม หรือขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อ 
หน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ ท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี 

(2)  มีการด าเนินการเม่ือไดรั้บอนุมติัให้จดัตั้งกองทุนรวมไม่เป็นไปตามหมวด 3 ใน
ภาค 1 และส่วนท่ี 1 ในหมวด 3 ของภาค 4 

(3)  มีการลงทุนหรือการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
ไม่เป็นไปตามแผนการลงทุนท่ีไดก้ าหนดไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีผลกระทบ
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินการของกองทุนรวม 

(4)  มีการจดัการกองทุนรวมโดยฝ่าฝืนหรือมิไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑใ์นภาค 4 

 ขอ้ 128   เม่ือมีการเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม หากไดมี้การเสนอขาย 
หน่วยลงทุนแลว้ แต่ยงัมิไดมี้การจดทะเบียนกองทุนรวม ใหบ้ริษทัจดัการคืนเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน 
และผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดจากเงินท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหน่วยลงทุน  
โดยใหน้ าความในขอ้ 30(2) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแลว้  
ใหบ้ริษทัจดัการด าเนินการใหมี้การเลิกกองทุนรวมทนัที 

ขอ้ 129   ใหส้ านกังานมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทหรือลกัษณะของค่าใชจ่้าย 
ท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถจ่ายจากเงินของกองทุนรวมได ้

ขอ้ 130   ใหส้ านกังานมีอ านาจผอ่นผนัการปฏิบติัของบริษทัจดัการตามขอ้ก าหนด 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีได ้เม่ือบริษทัจดัการสามารถแสดงไดว้่าเป็นกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

(1)  ระยะเวลาในการเขา้ท าสัญญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน 
(2)  การด ารงมูลค่าการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ณ วนัส้ินรอบปีบญัชี 
(3)  การกระจายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่อผูล้งทุนเป็นการทัว่ไป  และการน า 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ในกรณีของกองทุนรวมท่ีมี 
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การลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นโครงการท่ีไม่แลว้เสร็จ ซ่ึงต่อมาไดพ้ฒันาเป็น
โครงการท่ีแลว้เสร็จ 

(4)  การเลิกกองทุนรวมเพราะเหตุท่ีมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนนอ้ยกวา่ 35 ราย 

ขอ้ 131   ส านักงานอาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ 
ในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีได ้และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวให้ถือว่า 
บริษทัจดัการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีแลว้ 

ภาค 6 
บทเฉพาะกาล 

____________________ 

ขอ้ 132   ในกรณีของกองทุนรวมท่ีจดทะเบียนกองทรัพยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
กบัส านกังานแลว้ก่อนวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ใหบ้ริษทัจดัการสามารถด าเนินการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหน่วยลงทุนประจ าปีตามขอ้ 92 เป็นคร้ังแรกส าหรับรอบปีบญัชีท่ีส้ินสุดในหรือหลงัวนัท่ี 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  แต่ไม่เกินวนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  ได ้โดยใหบ้ริษทัจดัการจดัประชุม
ดงักล่าวภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีนั้น 

ขอ้ 133   ใหบ้รรดาประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ค  าสั่ง และหนงัสือเวียน ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทน. 1/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ยงัคงใชบ้งัคบั
ไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้ก าหนดแห่งประกาศน้ี จนกวา่จะไดมี้ประกาศ ค าสั่ง และหนงัสือเวียน
ท่ีออกหรือวางแนวปฏิบติัตามประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
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ขอ้ 134   ในกรณีท่ีมีประกาศฉบบัอ่ืนใดอา้งอิงประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
ท่ี ทน. 1/2554  เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัตั้งและจดัการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
ลงวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2554  ใหก้ารอา้งอิงดงักล่าวหมายถึงการอา้งอิงประกาศฉบบัน้ี 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2562   
 
 
 
 (นางทิพยสุดา  ถาวรามร) 
 รองประธานกรรมการ 
       ประธานกรรมการแทน 
 คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 


