8.7.1

บริษัทจัดการฯ
ในการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการฯ จะดําเนินการตามโครงการจัดการกองทุน
รวมฯที ไ ด้ รั บอนุมัติจากสํ านัก งาน ก.ล.ต. ทัง" นี " สิ ท ธิ แ ละภาระผูกพัน ของบริ ษัทจัดการฯ
เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ดงั ต่อไปนี "
1.

สิทธิของบริษัทจัดการฯ
บริ ษัทจัดการฯ มีอํานาจโดยทัว ไปในการบริ หารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ
โดยมีสิทธิดงั ต่อไปนี "
(1)

สิทธิในการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมฯ ตลอดจนโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผ้ ถู ือหน่วย
ลงทุน หนังสือชีช" วน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึงกองทุน
รวมฯ หรื อบริ ษัทจัดการฯ (เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุน
รวมฯ) หรื อ ทัง" กองทุ น รวมฯ และบริ ษั ท จัด การฯ เป็ นหรื อ จะเข้ า เป็ น
คู่สญ
ั ญา

(2)

สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนัน" ไม่
เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดของโครงการจัด การกองทุ น รวมฯ และ/หรื อ
กฎหมายหลักทรัพย์ หรื อ หากการอนุมตั ิการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะ
ทําให้ สัดส่วนการถื อหน่วยลงทุนไม่เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ หรื อกฎหมายหลักทรัพย์

(3)

สิทธิในการได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมฯ และหักค่าใช้ จ่าย
จากกองทุนรวมฯ ตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(4)

สิทธิในการขอคําปรึ กษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการทีปรึกษาการ
ลงทุนในเรื องทีเกียวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐาน ตลอดจนการบริ หารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานทีกองทุนรวมฯ ลงทุน

(5)

สิ ท ธิ ใ นการถอดถอนกรรมการหรื อแต่ ง ตั ง" กรรมการคนใหม่ ใ น
คณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุนตามทีเห็นว่าเหมาะสมตามข้ อกําหนด
ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(6)

มี สิ ท ธิ แ ละอํ า นาจในการเข้ าทํ า เอกสารธุ ร กรรม และใช้ สิ ท ธิ ห รื อ
ดําเนินการตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรม รวมทังใช้
" ดุลพินิจเพือผ่อน

ผันกรณีผิดนัดทีเกิดขึ "นภายใต้ เอกสารธุรกรรมตามทีเห็นสมควร และ
(7)

สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใดๆ ตามทีกําหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์

ทัง" นี " บริ ษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ ทีอาจแตกต่างไปจากที
กําหนดไว้ ในเอกสารธุรกรรมตามทีบริ ษัทจัดการฯ เห็นสมควร เพือประโยชน์และ
ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ และประโยชน์ของกองทุนรวมฯ
และผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าทีไม่กระทบต่อสาระสําคัญของเอกสาร
ธุรกรรม
2.

หน้ าทีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ
หน้ าทีและความรับผิดชอบหลักของบริ ษัทจัดการฯ คือ จะต้ องบริ หารและจัดการ
กองทุนรวมฯ รวมทัง" ทรัพย์สินและหนีส" ินของกองทุนรวมฯ ด้ วยความรับผิดชอบ
ความระมัด ระวัง และความซื อ สัต ย์ สุจ ริ ต เพื อ ประโยชน์ ข องผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น
ตลอดจนบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม
ฯ ข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือ
ชี "ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึงกองทุนรวมฯ หรื อบริ ษัทจัดการฯ
(เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ) หรื อ ทัง" กองทุนรวมฯ และ
บริษัทจัดการฯ เป็ นหรื อจะเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
บริษัทจัดการฯ มีหน้ าทีและความรับผิดชอบทีจะต้ องดําเนินการดังต่อไปนี "
(1)

การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
ในการบริ หารและจัดการกองทุนรวมฯ บริ ษัทจัดการฯ ต้ องดําเนินการ
ดังต่อไปนี "
(ก)

จัดการกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมฯ
ทีได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้ อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ มติผ้ ถู ือหน่วยลงทุน หนังสือ
ชี "ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้ อตกลงต่างๆ ซึงกองทุนรวมฯ
เข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตั ิตามบทบัญญัตใิ น
มาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

(ข)

จัด ให้ มี ข้อ ผูกพันระหว่ างผู้ถือ หน่ วยลงทุน กับ บริ ษัทจัดการฯ
สัญญาแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี "ชวนทีมีสาระไม่
ต่างจากข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการฯ

สัญญาแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี "ชวนฉบับร่ างที
ยืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
(ค)

จัดให้ กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคัญทีแสดง
ไว้ ล่าสุดต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และ
ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริ ษัท
จัดการฯ ต้ องดําเนินการให้ กองทุนรวมฯ มีลกั ษณะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562

(ง)

แก้ ไขเพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการ
จัด การตามข้ อ กํ า หนด เงื อ นไข และหลัก เกณฑ์ ที ร ะบุ ไ ว้ ใ น
โครงการจั ด การกองทุ น รวมฯและดํ า เนิ น การให้ การแก้ ไ ข
เพิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรื อแก้ ไขวิธีการจัดการ
เป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์

(จ)

จัดส่ง แจกจ่าย และเปิ ดเผยหนังสือชี "ชวน และโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัท
จัดการฯ (ซึง ถือเป็ นส่วนหนึงของหนังสือชี "ชวน) ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี "
(1)

บริ ษัทจัดการฯ จะต้ องเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี "ชวนทียืน
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้ วยวิธีการทีผ้ ลู งทุน
สามารถเข้ าถึงได้ ก่อนวันเริ มเสนอขายหน่วยลงทุน
โดยร่ างหนังสือชีช" วนดังกล่าวต้ องมีข้อมูลทีครบถ้ วน
ถู ก ต้ อง เพี ย งพอ และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ าใจ
คลาดเคลือน

(2)

จัดส่งหนังสือชีช" วนทีมีสาระสําคัญ ไม่ต่างจากฉบับ
ร่ างให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่ อ นการเริ ม จัด ส่ ง หรื อ แจกจ่ า ยหนัง สื อ ชี ช" วนแก่ ผ้ ู
ลงทุน และจัด ส่ ง หนัง สื อ ชี ช" วน ดัง กล่ า วผ่ า นระบบ
เผยแพร่ ข้อมูลหนังสือชีช" วนและรายงานกองทุนรวม
(Mutual Fund Report and Prospectus System
("MRAP"))

(3)

จัดส่งหรื อแจกจ่ายหนังสือชี "ชวนแก่ผ้ ลู งทุนทีสนใจจะ
ลงทุนในหน่วยลงทุน โดยต้ องมีระยะเวลาทีพอสมควร
แก่การทีผ้ ูลงทุนจะศึกษาข้ อมูลในหนังสือชี "ชวนก่อน

การตัด สิ น ใจลงทุน ในหน่ วยลงทุน ทัง" นี เ" มื อ รวมกับ
ระยะเวลาการเปิ ดเผยร่ างหนังสือชี "ชวน ตาม (1) ต้ อง
ไม่น้อยกว่า 14 วัน
(ฉ)

ในการเผยแพร่ข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการ
โฆษณา ต้ องให้ ข้อมูลทีถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะทีทําให้ ผ้ ลู งทุน
สําคัญผิด และการโฆษณาต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกียวกับ
การโฆษณาเพือสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามทีสํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนด

(ช)

ในกรณีทีบริษัทจัดการฯ ประสงค์จะตั "งบริ ษทั จัดจําหน่ายหน่วย
ลงทุนเป็ นผู้ทําหน้ าทีในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน บริ ษัทจัด
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ทีจะ
จํ า หน่ า ย จ่ า ยโอน ให้ เ ช่ า หรื อ ให้ สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืน" ฐานทีกองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการ
เป็ นกลุ่มบุคคลเดียวกัน

(ซ)

ประชาสัมพันธ์การขายหน่วยลงทุนอย่างกว้ างขวางเพือให้ มีการ
กระจายข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลาย

(ฌ)

ในการจัด การทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานและในการ
ควบคุมการจัดการดังกล่าว บริ ษัทจัดการฯ ต้ องดําเนินการและ
ควบคุมดูแลให้ การจัดการเป็ นไปตามสาระสําคัญทีได้ ระบุไว้ ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริ ษัทจัดการฯ ต้ องจัดให้ มี
ข้ อกําหนดในเอกสารสัญญาทีเข้ า ทําหรื อจะเข้ าทําเกียวกับการ
จัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน เพือให้ ผ้ เู ช่า ผู้รับสิทธิ
หรื อผู้รับจ้ างทีนําทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานของกองทุน
รวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้ าทีรายงานข้ อเท็จจริ ง และ
เหตุผลต่อบริ ษัทจัดการฯ โดยไม่ชกั ช้ า เมือมีเหตุการณ์หรื อการ
เปลียนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้ างพื "นฐาน

(ญ)

การได้ มาเพิมเติมและจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินกิจการโครงสร้ าง
พื "นฐานให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
ฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฎ)

ในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน

บริ ษั ท จั ด การฯ ต้ องทํ า ให้ มั น ใจได้ ว่ า กองทุ น รวมฯ จะไม่
ประกอบกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเอง โดยจะจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐานโดยการให้ เช่า ให้ สิทธิ
หรื อให้ ผู้ อื น ดํ า เนิ น การเท่ า นั น" และบริ ษั ท จั ด การฯ ต้ อง
ดํ า เนิ น การให้ การจัด หาผลประโยชน์ จ ากทรั พ ย์ สิ น กิ จ การ
โครงสร้ างพืน" ฐาน เป็ นไปตามข้ อ กํ าหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมฯ และตามกฎหมายหลักทรัพย์
(ฏ)

ดําเนินการให้ เป็ นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ทีเกียวข้ อง ในกรณีที
ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง แก่ บ ริ ษั ท จัด การฯ ว่ า มี บุค คลใดหรื อ กลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึง รวมกัน
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง" หมด
ของกองทุน

(ฐ)

ดําเนินการทีจําเป็ นเพือควบคุมดูแลและให้ มันใจได้ ว่าการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้ าว ณ ขณะใดขณะหนึง ภายหลัง
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน รวมฯ ไม่เกินสัดส่ว นที
บังคับใช้ ซึงกําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรื อข้ อกําหนดทีเกียวข้ อง
กับกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุนรวมฯ เข้ าลงทุน

(ฑ)

เพิมหรื อลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที กํ า หนดไว้ ใ นประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจน
หลัก เกณฑ์ อื น ๆ ที ป ระกาศใช้ บัง คับ โดย ก.ล.ต. สํ า นัก งาน
ก.ล.ต. หรื อ ตลาดหลักทรัพย์

(ฒ)

การจ่ า ยผลตอบแทนการลงทุน หรื อ เงิ น แบ่ ง ปั น ส่ ว นทุ น จาก
กองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และข้ อ
ผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน กับบริษัทจัดการฯ รวมทังเป็
" นไป
ตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ณ)

จัด ให้ มี ก ารประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานที
กองทุนรวมฯ จะได้ มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดังกล่าวใน
ครัง" ถัดๆ มาให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในโครงการจัดการกองทุน
รวมฯ และตามทีกฎหมายหลักทรัพย์ได้ กําหนดไว้

(ด)

ปฏิ บัติ ต ามเงื อ นไขและหลัก เกณฑ์ ที ก รมสรรพากรกํ า หนด

เพือให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ สําหรับเงินปั นผล
ทีได้ รับจากกองทุนรวมฯ ตามทีกฎหมายกําหนด
(ต)

ดํ า เนิ น การเลิ ก กองทุน รวมฯ ให้ เ ป็ นไปตามโครงการจัด การ
กองทุนรวมฯ และกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ)

จัดให้ มีและคงไว้ ซงึ ระบบงานทีเหมาะสมสําหรับการบริหารและ
จัดการกองทุนรวมฯ อย่างน้ อยในเรี องดังต่อไปนี "
1)

การคัด เลื อ กและดู แ ลบุ ค ลากรที เ กี ย วข้ อ งกั บ การ
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม ฯ ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถทีเหมาะสมกับการบริ หาร และจัดการ
กองทุนรวมฯ และดําเนินการให้ มนั ใจได้ ว่าบุคลากรที
แต่งตัง" ดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถทีเหมาะสม
เพือบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ

2)

การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ ของการจัดตั "ง
กองทุนรวมฯ รวมทังการตรวจสอบและสอบทาน
"
(การ
ทํา การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)) ทรัพย์สนิ
กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานที จ ะลงทุน ตลอดจนการ
เปิ ดเผยข้ อ มูล เกี ยวกับ การจัดตัง" กองทุน รวมฯ และ
ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานที ถู ก ต้ อ ง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน และ

3)

การกํากับดูแลบริหารและจัดการความเสียงทีเ กียวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน เพือให้ เป็ นไปตาม
โครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ และเพื อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ท)

บริ ษัทจัดการฯ จะต้ องบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ ด้ วยตนเอง
และไม่มอบหมายอํานาจให้ บุคคลอืนใด เว้ นแต่บริ ษัทจัดการฯ
อาจมอบหมายให้ ผ้ ูอืนบริ หารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะใน
ส่วนทีเกียวกับการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
อืนทีมิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน และการปฏิบตั ิการ
ด้ า นงานสนับ สนุน ทัง" นี ก" ารมอบหมายดัง กล่ า ว (ถ้ า มี ) ต้ อ ง
เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ธ)

ในกรณี ที บ ริ ษั ท จัด การฯ มี พัน ธสัญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงกับ รั ฐ

ต่ า งประเทศหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต่างประเทศ หรื อ มีความ
จําเป็ นจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที
เกิดขึน" แล้ วในขณะนีห" รื อจะเกิดขึ "นในอนาคต เช่น ดําเนินการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้ น บริ ษัทจัดการฯ สงวนสิทธิทีจะ
ปฏิบตั ิการและดําเนินการต่างๆ เพือให้ เป็ นไปตามพันธสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศนัน" ซึง รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ทีจ่าย
จากเงินได้ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอืน
ใดเท่าทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิตามพันธสัญญาหรื อข้ อตกลง
หรื อกฎหมายของรัฐต่างประเทศ
(น)

(2)

ดําเนินการอืนๆ เพือให้ เป็ นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทุนรวมฯและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขตอํานาจหน้ าที และความรับผิดชอบของบริ ษัทจัดการฯ
แต่ทงั " นีก" ารดําเนินการดังกล่าวต้ องไม่ขดั หรื อแย้ งกับกฎหมาย
หลักทรัพย์ และ/หรื อ กฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้ อง

การลงทุน
(ก)

เข้ าทําสัญญาเพือให้ ได้ มาซึง ทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน
ในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน
กองทุนรวมฯ โดยคิดเป็ นมูลค่าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ

(ข)

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพืน" ฐาน ณ
วันสิ "นรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี โดยมีมลู ค่ารวมกันไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ (เว้ น
แต่รอบระยะเวลาบัญชีสดุ ท้ ายของอายุกองทุนรวมฯ หรื อตามที
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ)

(ค)

ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐาน โดย
มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อย
กว่ า ร้ อยละ 75 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น รวมของกองทุ น รวมฯ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง จากการจํ า หน่ า ยไปซึง ทรั พ ย์ สิ น
กิจการโครงสร้ างพื "นฐาน

(ง)

ดํ า เนิ น การให้ กองทุ น รวมฯ ไม่ ล งทุ น ในทรั พ ย์ สิ น อื น ที มิ ใ ช่

ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานเว้ นแต่ ท รั พ ย์ สิ น อื น ที
คณะกรรมการก.ล.ต.อนุญาตให้ กองทุนรวมฯ สามารถลงทุน
หรื อมีไว้ ได้ และดําเนินการให้ การลงทุนของกองทุนรวมฯ ใน
ทรัพย์สินอืนดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ เกียวกับ
อัตราส่วนการลงทุน
(3)

การเรียกเก็บและชําระเงินของกองทุนรวมฯ
ดําเนินการเกียวกับการเรี ยกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่าย
และ/หรื อเงินตอบแทนอืนใดจากกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(4)

การแต่ งตัง3 บุคคลทีเกียวข้ องเพือการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ
(ก)

จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการที ป รึ ก ษาการลงทุ น ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ ทีกําหนดไว้ ในประกาศ ทน. 38/2562 และแต่งตั "ง
บุคคลเข้ าแทนทีกรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาการลงทุน
ซึง ต้ อ งเป็ นบุคคลทีมี คุณ สมบัติต ามที กํ าหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และเป็ นไปตามข้ อกําหนดทีกําหนดไว้ ในโครงการ
จัดการกองทุนรวมฯ

(ข)

จัดให้ มีการแต่งตัง" บุคลากรทีมีคุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ ใ น
ประกาศทีเกี ยวข้ องซึงออกตามพ.ร.บ. หลักทรั พย์ และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ สํานักงาน ก.ล.ต.
เป็ นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เพือปฏิบัติหน้ าทีตามกฎหมายและ
ประกาศเกี ยวกับการจัดตัง" และจัดการกองทุนรวมโครงสร้ าง
พืน" ฐานทีใช้ บังคับกับบริ ษัทจัดการฯ และปฏิบัติหน้ าทีโดยยึด
มัน ในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพทีได้ รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริ ษัทจัดการฯ จะต้ อง
รายงานการแต่งตั "ง และการสิ "นสุดการแต่งตั "งผู้จดั การกองทุน
รวมฯ ต่ อ สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. ตามประกาศที เ กี ย วข้ องของ
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทัง" เปิ ดเผยรายชือผู้จดั การกองทุนรวมฯ
ให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทราบโดยเปิ ดเผยไว้ ใ นรายงานหรื อ
เอกสารทีจดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง" และ
เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการฯ ทัง" นี " ในกรณีทีมีการ
เปลี ย นแปลงข้ อ มูล ให้ บ ริ ษั ท จัด การฯ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มูล ให้ เ ป็ น
ปั จจุบนั ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีมีการเปลียนแปลง

(ค)

แต่งตั "งผู้ดแู ลผลประโยชน์และเปลียนตัวผู้ดแู ลผลประโยชน์โดย
การแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมือผู้ถือหน่วยลงทุนมี
มติให้ แต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึงมีคุณสมบัติตามที
กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดและเป็ นไปตามข้ อกําหนดทีระบุไว้
ในโครงการจัดการกองทุนรวมฯ

(ง)

แต่งตั "งนายทะเบียน และเปลียนตัวนายทะเบียนโดยการแต่งตั "ง
นายทะเบียนรายใหม่ ซึงมีคุณสมบัติตามทีกฎหมายหลักทรัพย์
กํ า หนด และแจ้ งหน่ ว ยงานที เ กี ย วข้ องถึ ง การแต่ ง ตั ง" นาย
ทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้ าทีของนาย
ทะเบียนให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดเกียวกับทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้ วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้ อกําหนด
และเงือนไขในสัญญาแต่งตั "งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ)

แต่งตั "งนิติบคุ คลทีมีประสบการณ์และความรู้ความเชียวชาญใน
การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานเป็ นผู้ประเมิน
ค่ า ซึง จะประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น กิ จ การโครงสร้ างพื น" ฐานตาม
กฎหมายหลักทรัพย์

(ฉ)

แต่ ง ตัง" ที ป รึ ก ษา (ถ้ า มี ) เพื อ ปฏิ บัติ ห น้ า ที เ ป็ นที ป รึ ก ษาของ
บริ ษัทจัดการฯ และ/หรื อ ของกองทุนรวมฯ หรื อบุคคลอืนๆ ที
เกียวข้ องและจําเป็ นเพือปฏิบตั ิหน้ าทีเกียวกับกองทุนรวมฯ อาทิ
ทีปรึกษาทางการเงิน และทีปรึกษากฎหมาย

(ช)

แต่งตั "งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมฯ ซึงเป็ นผู้สอบบัญชีทีอยู่ใน
บัญชีทีสํานักงาน ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ และเปลียนตัวผู้สอบ
บัญชีใหม่ซงึ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว

(ซ)

แต่งตัง" ผู้ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพือทําหน้ าทีเก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมฯ ให้ แก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้ าที
อืนๆ ทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่าง
อื น เท่ า ที จําเป็ นเพื อให้ การชํา ระบัญ ชีเสร็ จสิ น" เมื อ มี การเลิก
กองทุนรวมฯ

(ฌ)

จัดให้ มีผ้ ตู ิดต่อกับผู้ลงทุนซึง ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ก.ล.ต. เพื อ ทํ า หน้ า ทีข ายหน่ วยลงทุน หรื อให้ คํ าแนะนํากับผู้

ลงทุนรายย่อย
(5)

หน้ าทีความรับผิดชอบอืนๆ
(ก)

จัดให้ มีการยืนคําขอจดทะเบียนกองทรั พย์ สินอันได้ แก่ เงินที
ได้ รั บ จากการจํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น เป็ นกองทุ น รวมฯ ต่ อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิ ดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ทัง" นีต" ามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และประกาศทีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(ข)

จัดให้ มีการยืนคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั จดทะเบียน
กองทุ น รวมฯ หรื อ นับ แต่ วัน ปิ ดการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น
เพิมเติมเพือการเพิมเงินทุนของกองทุนรวมฯแล้ วแต่กรณี

(ค)

ดูแลให้ มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริ ษัทจัดการฯ
และ โครงการจั ด การกองทุ น รวมฯ เป็ นไปตามกฎหมาย
หลักทรั พย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสังทีออกโดยอาศัย
อํ า นาจแห่ ง กฎหมายดั ง กล่ า วตลอดเวลา โดยในกรณี ที
ข้ อกําหนดในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
ฯ หรื อโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ขัดหรื อแย้ งกับหลักเกณฑ์
ในกฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ประกาศ กฎ และ/หรื อ คําสัง
นัน" ให้ บริ ษัทจัดการฯ ดําเนินการเพือให้ มีการแก้ ไขข้ อผูกพัน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ถื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น กั บ บ ริ ษั ท จั ด
การฯ และ/หรื อ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ โดยไม่ชกั ช้ า

(ง)

เรี ยกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยให้ เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วย
ลงทุน กับ บริ ษั ท จัด การฯ โครงการจัด การกองทุน รวมฯ และ
กฎหมายหลักทรัพย์

(จ)

ในการขอมติ จากผู้ถื อหน่ วยลงทุนบริ ษัทจัดการฯ ต้ อ งแสดง
ข้ อ มูล เพื อ ประกอบการตัด สิ น ใจของผู้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น อย่ า ง
เพี ย งพอ ซึง รวมถึ ง ความเห็ น ของบริ ษั ท จัด การฯ และผู้ดูแ ล
ผลประโยชน์ในเรื องทีขอมติ และผลกระทบทีผ้ ูถือหน่วยลงทุน
อาจได้ รับจากการลงมติในเรื องดังกล่าว

(ฉ)

ให้ ความเห็นเกียวกับเรื องทีบริษทั จัดการฯ ต้ องให้ ความเห็นตาม

กฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ ซึ ง รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จํ า กั ด เพี ย งความ
สมเหตุส มผลของการประเมิน ค่าทรั พ ย์ สิ น กิจการโครงสร้ าง
พื น" ฐาน และในเรี อ งที จ ะต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุมัติ จากผู้ถื อ หน่วย
ลงทุน
(ช)

ในกรณี ที ผ้ ู ถื อ หน่ ว ยลงทุน ร้ องขอให้ บ ริ ษั ท จัด การฯ ออกใบ
หน่ ว ยลงทุ น หรื อ หลัก ฐานแสดงสิ ท ธิ ใ นหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท
จั ด การฯ จะออกหรื อ จั ด ให้ มี ก ารออกใบหน่ ว ยลงทุ น หรื อ
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนทีเป็ นปั จจุบนั โดยมีข้อมูลที
จํ า เป็ นและเพี ย งพอเพื อ ให้ ผ้ ูถื อ หน่ วยลงทุน ใช้ เป็ นหลักฐาน
แสดงสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนและใช้ อ้างอิงต่อบริ ษัทจัดการฯ
และบุ ค คลอื น ได้ ทั ง" นี " เป็ นไปตามข้ อกํ า หนดในข้ อผู ก พั น
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ

(ซ)

ดํ า เนิ น การกํ า กับ ดูแ ลและตรวจสอบให้ บุ ค ลากรของบริ ษั ท
จัดการฯ ปฏิบตั ิงานตามกฎหมายหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที
ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทัง" จรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงานทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.

(ฌ)

อํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูดูแลผลประโยชน์ หรื อบุคคลทีได้ รับ
มอบหมาย จากผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ เพื อ ให้ บุ ค คลดัง กล่ า ว
สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีของตน ในส่วนทีเกียวกับกองทุนรวมฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(ญ)

จัด ทํ า บัญ ชี แ ละเก็ บ ทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ น รวมฯ โดยแยกไว้
ต่างหากจากทรัพย์สินของบริ ษัทจัดการฯ และนําทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ ทีได้ จากการนําทรั พย์ สิ น ของ
กองทุนรวมฯ ไปลงทุนไปฝากไว้ กบั ผู้ดแู ลผลประโยชน์

(ฎ)

จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุน
รวมฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ฏ)

จัดให้ มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที
กําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฐ)

จัดทํารายงานการลงทุนของกองทุนรวมฯ ให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์
ทราบ ทังนี
" " ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมาย
หลักทรัพย์

(ฑ)

จัดให้ มีการคํานวณมูลค่าทรั พย์ สิน มูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ แ ละ
มู ล ค่ า ของหน่ ว ยลงทุ น และเปิ ดเผยข้ อมู ล ดั ง กล่ า วตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรัพย์

(ฒ)

จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้
ในกฎหมายหลักทรัพย์และนําส่งงบการเงินต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
และ ตลาดหลักทรัพย์

(ณ)

จัด ทํ า รายงานประจํ า ปี ของกองทุน รวมฯ โดยมี ข้ อ มูล ตามที
กํ าหนดไว้ ในกฎหมายหลักทรั พย์ และส่งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุน
สํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวมฯ

(ด)

รายงานต่อ สํ านัก งาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ โดยไม่
ชักช้ าเมือปรากฏเหตุการณ์หรื อการเปลียนแปลงใดๆ อันอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้ างพื "นฐานทีกองทุน
รวมฯ ลงทุนหรื อมีไว้ อย่างมีนยั สําคัญตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ไว้ ในประกาศทีเกียวข้ อง

(ต)

จัด ทํ า จัด ให้ มี ก ารทํ า จัด ส่ ง รายงาน และเปิ ดเผยข้ อ มูล ที
เกียวข้ องกับกองทุนรวมฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์

(ถ)

ติ ด ตาม ดํ า เนิ น การ และสัง การต่ อ บุ ค คลต่ า งๆ ซึ ง มี ห น้ า ที
รั บ ผิ ด ชอบตามสั ญ ญาต่ า งๆ อาทิ ผู้ ประเมิ น ค่ า ทรั พ ย์ สิ น
ผู้จัดการกองทุนรวมฯ ทีปรึ กษา และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ตาม
สัญญาแต่งตั "งทีเกียวข้ อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
หน้ าทีและความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวภายใต้ สญ
ั ญาที
เกี ย วข้ องและการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง
ดําเนินการตามทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั "ง และ/หรื อ ตามทีผ้ ถู ือ
หน่วยลงทุนร้ องขอ และ

(ท)

ปฏิ บัติ ห น้ า ที อื น ๆ ตามที ก ฎหมายหลัก ทรั พ ย์ กํ า หนดว่ า เป็ น
หน้ าทีของบริษัทจัดการฯ

