
8.7.1 บริษัทจัดการฯ  

ในการบริหารจดัการกองทุนรวมฯ บริษัทจดัการฯ จะดําเนินการตามโครงการจดัการกองทนุ
รวมฯที�ได้รับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั "งนี " สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทจัดการฯ 
เป็นไปตามที�กําหนดไว้ดงัต่อไปนี " 

1. สิทธิของบริษัทจัดการฯ  

บริษัทจดัการฯ มีอํานาจโดยทั�วไปในการบริหารจดัการทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ 
โดยมีสิทธิดงัต่อไปนี " 

(1) สิทธิในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และนโยบายการลงทนุของกองทนุรวมฯ ตลอดจนโครงการจดัการกองทนุ
รวมฯ ข้อผูกพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการฯ มติผู้ ถือหน่วย
ลงทุน หนังสือชี "ชวน กฎหมายหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ�งกองทุน
รวมฯ หรือบริษัทจดัการฯ (เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการกองทุน
รวมฯ) หรือทั "งกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ เป็นหรือจะเข้าเป็น
คู่สญัญา 

(2) สิทธิในการปฏิเสธคําขอโอนหน่วยลงทุน หากการโอนหน่วยลงทุนนั "นไม่
เป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ/หรือ 
กฎหมายหลกัทรัพย์ หรือ หากการอนุมตัิการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะ
ทําให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ หรือกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(3) สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุนรวมฯ และหกัค่าใช้จ่าย
จากกองทนุรวมฯ ตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(4) สิทธิในการขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากคณะกรรมการที�ปรึกษาการ
ลงทุนในเรื�องที�เกี�ยวกับการลงทุนของกองทุนรวมฯ ในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื "นฐาน ตลอดจนการบริหารจดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื "นฐานที�กองทนุรวมฯ ลงทนุ 

(5) สิท ธิในการถอดถอนกรรมการหรือแต่ งตั "งกรรมการคนใหม่ ใน
คณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนตามที�เห็นว่าเหมาะสมตามข้อกําหนด
ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(6) มีสิทธิและอํานาจในการเข้าทําเอกสารธุรกรรม และใช้สิทธิหรือ
ดําเนินการตามที�กําหนดไว้ในเอกสารธุรกรรม รวมทั "งใช้ดุลพินิจเพื�อผ่อน



ผนักรณีผิดนดัที�เกิดขึ "นภายใต้เอกสารธุรกรรมตามที�เห็นสมควร และ 

(7) สิทธิและอํานาจในการดําเนินการลงนามในเอกสารใดๆ ตามที�กําหนดไว้
ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

ทั "งนี " บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิในการดําเนินการใดๆ ที�อาจแตกต่างไปจากที�
กําหนดไว้ในเอกสารธุรกรรมตามที�บริษัทจดัการฯ เห็นสมควร เพื�อประโยชน์และ
ความคล่องตวัในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ และประโยชน์ของกองทุนรวมฯ 
และผู้ ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตราบเท่าที�ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของเอกสาร
ธุรกรรม 

2. หน้าที�และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการฯ  

หน้าที�และความรับผิดชอบหลักของบริษัทจดัการฯ คือ จะต้องบริหารและจดัการ
กองทุนรวมฯ รวมทั "งทรัพย์สินและหนี "สินของกองทุนรวมฯ ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมัดระวัง และความซื�อสัตย์สุจริต เพื�อประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน 
ตลอดจนบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทุนรวม
ฯ ข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการฯ มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสือ
ชี "ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ�งกองทุนรวมฯ หรือบริษัทจดัการฯ 
(เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ) หรือ ทั "งกองทุนรวมฯ และ
บริษัทจดัการฯ เป็นหรือจะเข้าเป็นคู่สญัญา 

บริษัทจดัการฯ มีหน้าที�และความรับผิดชอบที�จะต้องดําเนินการดงัต่อไปนี " 

(1) การบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

ในการบริหารและจัดการกองทุนรวมฯ บริษัทจัดการฯ ต้องดําเนินการ
ดงัต่อไปนี " 

(ก) จดัการกองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 
ที�ได้รับอนุมตัิจากสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพนัระหว่าง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการฯ มติผู้ ถือหน่วยลงทนุ หนงัสือ
ชี "ชวน กฎหมายหลกัทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ซึ�งกองทุนรวมฯ 
เข้าเป็นคู่สญัญาอย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบตัิตามบทบญัญัตใิน
มาตรา 125 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(ข) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ 
สญัญาแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนงัสือชี "ชวนที�มีสาระไม่
ต่างจากข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ 



สญัญาแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนงัสือชี "ชวนฉบบัร่างที�
ยื�นต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 

(ค) จดัให้กองทุนรวมฯ มีลกัษณะไม่ต่างไปจากสาระสําคญัที�แสดง
ไว้ล่าสดุต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดอายุของกองทุนรวมฯ และ
ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวมฯ บริษัท
จดัการฯ ต้องดําเนินการให้กองทุนรวมฯ มีลกัษณะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 

(ง) แก้ไขเพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการ
จัดการตามข้อกําหนด เงื�อนไข และหลักเกณฑ์ที�ระบุไว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯและดําเนินการให้การแก้ไข
เพิ�มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมฯ หรือแก้ไขวิธีการจัดการ
เป็นไปตามบทบญัญัติในมาตรา 129 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพย์ 

(จ) จดัส่ง แจกจ่าย และเปิดเผยหนงัสือชี "ชวน และโครงการจดัการ
กองทุนรวมฯ และข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัท 
จดัการฯ (ซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของหนงัสือชี "ชวน) ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี " 

(1) บริษัทจัดการฯ จะต้องเปิดเผยร่างหนังสือชี "ชวนที�ยื�น
ต่อสํานกังาน ก.ล.ต. ต่อผู้ลงทุน ด้วยวิธีการที�ผู้ลงทนุ
สามารถเข้าถึงได้ก่อนวันเริ�มเสนอขายหน่วยลงทุน 
โดยร่างหนังสือชี "ชวนดังกล่าวต้องมีข้อมลูที�ครบถ้วน 
ถูกต้อง เ พียงพอ และไม่ก่อให้ เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื�อน 

(2) จัดส่งหนังสือชี "ชวนที�มีสาระสําคัญไม่ต่างจากฉบับ
ร่างให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ไม่น้อยกว่า 1 วันทําการ
ก่อนการเริ�มจัดส่งหรือ แจกจ่ายหนังสือชี "ชวนแก่ผู้
ลงทุน และจัดส่งหนังสือชี "ชวน ดังกล่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี "ชวนและรายงานกองทุนรวม 
(Mutual Fund Report and Prospectus System 
("MRAP")) 

(3) จดัส่งหรือแจกจ่ายหนงัสือชี "ชวนแก่ผู้ลงทุนที�สนใจจะ
ลงทนุในหน่วยลงทนุ โดยต้องมีระยะเวลาที�พอสมควร
แก่การที�ผู้ลงทุนจะศึกษาข้อมลูในหนังสือชี "ชวนก่อน



การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุน ทั "งนี "เมื�อรวมกับ
ระยะเวลาการเปิดเผยร่างหนงัสือชี "ชวน ตาม (1) ต้อง
ไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(ฉ) ในการเผยแพร่ข้อมลูเกี�ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุนโดยการ
โฆษณา ต้องให้ข้อมลูที�ถกูต้องและไม่มีลกัษณะที�ทําให้ผู้ลงทนุ
สําคญัผิด และการโฆษณาต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับ
การโฆษณาเพื�อสนบัสนุนการขายหน่วยลงทุนตามที�สํานกังาน 
ก.ล.ต. กําหนด 

(ช) ในกรณีที�บริษัทจดัการฯ ประสงค์จะตั "งบริษทัจดัจําหน่ายหน่วย
ลงทุนเป็นผู้ ทําหน้าที�ในการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุน บริษัทจดั
จําหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ ที�จะ
จําหน่าย จ่ายโอน ให้เช่า หรือให้ สิทธิในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื "นฐานที�กองทุนรวมฯ จะลงทุนในลักษณะของการ
เป็นกลุ่มบคุคลเดียวกนั 

(ซ) ประชาสมัพนัธ์การขายหน่วยลงทนุอย่างกว้างขวางเพื�อให้มีการ
กระจายข้อมลูเกี�ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
อย่างแพร่หลาย 

(ฌ) ในการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานและในการ
ควบคุมการจดัการดงักล่าว บริษัทจดัการฯ ต้องดําเนินการและ
ควบคุมดแูลให้การจดัการเป็นไปตามสาระสําคญัที�ได้ระบไุว้ใน
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และบริษัทจัดการฯ ต้องจัดให้มี
ข้อกําหนดในเอกสารสญัญาที�เข้า ทําหรือจะเข้าทําเกี�ยวกบัการ
จดัการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน เพื�อให้ผู้ เช่า ผู้ รับสิทธิ 
หรือผู้ รับจ้างที�นําทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานของกองทนุ
รวมฯ ไปจัดหาผลประโยชน์ มีหน้าที�รายงานข้อเท็จจริงและ
เหตุผลต่อบริษัทจดัการฯ โดยไม่ชกัช้า เมื�อมีเหตกุารณ์หรือการ
เปลี�ยนแปลงใด ๆ อนัอาจมีผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื "นฐาน 

(ญ) การได้มาเพิ�มเติมและจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื "นฐานให้เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม
ฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฎ) ในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน 



บริษัทจัดการฯ ต้องทําให้มั�นใจได้ว่ากองทุนรวมฯ จะไม่
ประกอบกิจการโครงสร้างพื "นฐานเอง โดยจะจดัหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานโดยการให้เช่า ให้สิทธิ 
หรือให้ผู้ อื�นดํา เ นินการเท่านั "น  และบริษัทจัดการฯ ต้อง
ดําเนินการให้การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื "นฐาน เป็นไปตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมฯ และตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฏ) ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. ที�เกี�ยวข้อง ในกรณีที�
ปรากฏข้อเท็จจริงแก่บริษัทจัดการฯ ว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุน ณ ขณะใดขณะหนึ�ง รวมกัน
เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนที�จําหน่ายได้แล้วทั "งหมด
ของกองทนุ 

(ฐ) ดําเนินการที�จําเป็นเพื�อควบคุมดูแลและให้มั�นใจได้ว่าการถือ
หน่วยลงทุนของผู้ลงทุนต่างด้าว ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ภายหลงั
การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ ไม่เกินสัดส่วนที�
บงัคบัใช้ซึ�งกําหนดโดยกฎหมาย กฎ หรือข้อกําหนดที�เกี�ยวข้อง
กบักิจการโครงสร้างพื "นฐานที�กองทนุรวมฯ เข้าลงทนุ 

(ฑ) เพิ�มหรือลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 ตลอดจน
หลักเกณฑ์อื�นๆ ที�ประกาศใช้บังคับโดย ก.ล.ต. สํานักงาน 
ก.ล.ต. หรือ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฒ) การจ่ายผลตอบแทนการลงทุนหรือเงินแบ่งปันส่วนทุนจาก
กองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทุนรวมฯ และข้อ
ผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุ กบับริษัทจดัการฯ รวมทั "งเป็นไป
ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ณ) จัดให้มีการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที�
กองทุนรวมฯ จะได้มา และการประเมินค่าทรัพย์สินดงักล่าวใน
ครั "งถดัๆ มาให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในโครงการจดัการกองทนุ
รวมฯ และตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์ได้กําหนดไว้ 

(ด) ปฏิบัติตามเงื�อนไขและหลักเกณฑ์ที�กรมสรรพากรกําหนด 



เพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้สําหรับเงินปันผล
ที�ได้รับจากกองทนุรวมฯ ตามที�กฎหมายกําหนด 

(ต) ดําเนินการเลิกกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมฯ และกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ถ) จดัให้มีและคงไว้ซึ�งระบบงานที�เหมาะสมสําหรับการบริหารและ
จดัการกองทนุรวมฯ อย่างน้อยในเรี�องดงัต่อไปนี " 

1) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับการ
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
ความสามารถที�เหมาะสมกับการบริหาร และจัดการ
กองทุนรวมฯ และดําเนินการให้มั�นใจได้ว่าบุคลากรที�
แต่งตั "งดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถที�เหมาะสม
เพื�อบริหารและจดัการกองทนุรวมฯ 

2) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการจดัตั "ง
กองทนุรวมฯ รวมทั "งการตรวจสอบและสอบทาน (การ
ทํา การตรวจสอบสถานะ (Due Diligence)) ทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื "นฐานที�จะลงทุน ตลอดจนการ
เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการจัดตั "งกองทุนรวมฯ และ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที�ถูกต้อง และ
เพียงพอต่อการตดัสินใจลงทนุของผู้ลงทนุ และ 

3) การกํากบัดแูลบริหารและจดัการความเสี�ยงที�เกี�ยวกับ
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน เพื�อให้เป็นไปตาม
โครงการจัดการกองทุนรวมฯ  และ เ พื� อ รักษ า
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(ท) บริษัทจัดการฯ จะต้องบริหารจัดการกองทุนรวมฯ ด้วยตนเอง 
และไม่มอบหมายอํานาจให้บุคคลอื�นใด เว้นแต่บริษัทจดัการฯ 
อาจมอบหมายให้ผู้ อื�นบริหารจัดการกองทุนรวมฯ เฉพาะใน
ส่วนที�เกี�ยวกบัการลงทนุและการจดัหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
อื�นที�มิใช่ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน และการปฏิบตัิการ
ด้านงานสนับสนุนทั "งนี "การมอบหมายดังกล่าว (ถ้ามี) ต้อง
เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ธ) ในกรณีที�บริษัทจัดการฯ มีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐ



ต่างประเทศหรือ หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความ
จําเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที�
เกิดขึ "นแล้วในขณะนี "หรือจะเกิดขึ "นในอนาคต เช่น ดําเนินการ
ตาม  Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น บริษัทจัดการฯ สงวนสิทธิที�จะ
ปฏิบตัิการและดําเนินการต่างๆ เพื�อให้เป็นไปตามพนัธสญัญา 
หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั "น ซึ�งรวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูต่างๆ ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ การหกัภาษี ณ ที�จ่าย
จากเงินได้ของผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดําเนินการอื�น
ใดเท่าที�จําเป็นสําหรับการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาหรือข้อตกลง
หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ 

(น) ดําเนินการอื�นๆ เพื�อให้เป็นไปตามและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กองทนุรวมฯและรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้
ขอบเขตอํานาจหน้าที� และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการฯ 
แต่ทั "งนี "การดําเนินการดงักล่าวต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมาย
หลกัทรัพย์ และ/หรือ กฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

(2) การลงทุน 

(ก) เข้าทําสญัญาเพื�อให้ได้มาซึ�งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน
ในนามของกองทุนรวมฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียน
กองทนุรวมฯ โดยคิดเป็นมลูค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมลูค่า
ทรัพย์สินรวมของกองทนุรวมฯ 

(ข) ดํารงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน ณ 
วนัสิ "นรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี โดยมีมลูค่ารวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ (เว้น
แต่รอบระยะเวลาบญัชีสดุท้ายของอายกุองทุนรวมฯ หรือตามที�
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ) 

(ค) ดํารงมลูค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐาน โดย
มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่า 1,500,000,000 บาท และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 ของมูลค่า ทรัพย์สินรวมของกองทุนรวมฯ 
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื "นฐาน 

(ง) ดําเนินการให้กองทุนรวมฯ ไม่ลงทุนในทรัพย์สินอื�นที�มิใช่



ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเว้นแต่ทรัพย์สินอื�นที�
คณะกรรมการก.ล.ต.อนุญาตให้กองทุนรวมฯ สามารถลงทุน
หรือมีไว้ได้ และดําเนินการให้การลงทุนของกองทุนรวมฯ ใน
ทรัพย์สินอื�นดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนดไว้เกี�ยวกับ
อตัราส่วนการลงทนุ 

(3) การเรียกเก็บและชําระเงนิของกองทุนรวมฯ 

ดําเนินการเกี�ยวกับการเรียกเก็บและชําระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย 
และ/หรือเงินตอบแทนอื�นใดจากกองทุนรวมฯ ให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้
ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(4) การแต่งตั 3งบุคคลที�เกี�ยวข้องเพื�อการบริหารจัดการกองทุนรวมฯ 

(ก) จัดให้มีคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในประกาศ ทน. 38/2562 และแต่งตั "ง
บุคคลเข้าแทนที�กรรมการในคณะกรรมการที�ปรึกษาการลงทุน 
ซึ�งต้องเป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อกําหนดที�กําหนดไว้ในโครงการ
จดัการกองทนุรวมฯ 

(ข) จัดให้มีการแต่งตั "งบุคลากรที�มีคุณสมบัติตามที�กําหนดไว้ใน
ประกาศที�เกี�ยวข้องซึ�งออกตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สํานกังาน ก.ล.ต. 
เป็นผู้จัดการกองทุนรวมฯ เพื�อปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมายและ
ประกาศเกี�ยวกับการจัดตั "งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้าง
พื "นฐานที�ใช้บังคับกับบริษัทจัดการฯ และปฏิบัติหน้าที�โดยยึด
มั�นในจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที�ได้รับ
ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการฯ จะต้อง
รายงานการแต่งตั "ง และการสิ "นสุดการแต่งตั "งผู้จดัการกองทุน
รวมฯ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที�เกี�ยวข้องของ
สํานักงาน ก.ล.ต. รวมทั "งเปิดเผยรายชื�อผู้จดัการกองทุนรวมฯ 
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานหรือ
เอกสารที�จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุอย่างน้อยปีละ 1 ครั "ง และ
เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการฯ ทั "งนี " ในกรณีที�มีการ
เปลี�ยนแปลงข้อมูลให้บริษัทจัดการฯ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจบุนัภายใน 14 วนันบัแต่วนัที�มีการเปลี�ยนแปลง 



(ค) แต่งตั "งผู้ดแูลผลประโยชน์และเปลี�ยนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์โดย
การแต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ (เมื�อผู้ ถือหน่วยลงทุนมี
มติให้แต่งตั "งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่) ซึ�งมีคุณสมบตัิตามที�
กฎหมายหลกัทรัพย์กําหนดและเป็นไปตามข้อกําหนดที�ระบุไว้
ในโครงการจดัการกองทนุรวมฯ 

(ง) แต่งตั "งนายทะเบียน และเปลี�ยนตวันายทะเบียนโดยการแต่งตั "ง
นายทะเบียนรายใหม่ ซึ�งมีคุณสมบตัิตามที�กฎหมายหลกัทรัพย์
กําหนด และแจ้งหน่วยงานที�เกี�ยวข้องถึงการแต่งตั "งนาย
ทะเบียน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที�ของนาย
ทะเบียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดเกี�ยวกับทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทุนตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการจดัทําทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนข้อกําหนด
และเงื�อนไขในสญัญาแต่งตั "งนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

(จ) แต่งตั "งนิติบคุคลที�มีประสบการณ์และความรู้ความเชี�ยวชาญใน
การประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานเป็นผู้ประเมิน
ค่าซึ�งจะประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานตาม
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฉ) แต่งตั "งที�ปรึกษา (ถ้ามี) เพื�อปฏิบัติหน้าที�เป็นที�ปรึกษาของ
บริษัทจัดการฯ และ/หรือ ของกองทุนรวมฯ หรือบุคคลอื�นๆ ที�
เกี�ยวข้องและจําเป็นเพื�อปฏิบตัิหน้าที�เกี�ยวกบักองทนุรวมฯ อาทิ 
ที�ปรึกษาทางการเงิน และที�ปรึกษากฎหมาย 

(ช) แต่งตั "งผู้สอบบญัชีของกองทุนรวมฯ ซึ�งเป็นผู้สอบบญัชีที�อยู่ใน
บญัชีที�สํานกังาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ และเปลี�ยนตวัผู้สอบ
บญัชีใหม่ซึ�งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

(ซ) แต่งตั "งผู้ ชําระบัญชีของกองทุนรวมฯ โดยความเห็นชอบของ
สํานักงาน ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�เก็บรวบรวมและแบ่งทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมฯ ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปฏิบัติหน้าที�
อื�นๆ ที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และดําเนินการอย่าง
อื�นเท่าที�จําเป็นเพื�อให้การชําระบัญชีเสร็จสิ "น เมื�อมีการเลิก
กองทนุรวมฯ 

(ฌ) จดัให้มีผู้ติดต่อกับผู้ลงทนุซึ�งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต. เพื�อทําหน้าที�ขายหน่วยลงทุนหรือให้คําแนะนํากับผู้



ลงทนุรายย่อย 

(5) หน้าที�ความรับผิดชอบอื�นๆ 

(ก) จัดให้มีการยื�นคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินอันได้แก่ เงินที�
ได้ รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมฯ ต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ทั "งนี "ตามมาตรา 124 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ 
และประกาศที�ออกโดยอาศยัอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(ข) จดัให้มีการยื�นคําขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 30 วนันบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทุนรวมฯ หรือ นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน
เพิ�มเติมเพื�อการเพิ�มเงินทนุของกองทนุรวมฯแล้วแต่กรณี 

(ค) ดูแลให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการฯ 
และ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ เป็นไปตามกฎหมาย
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั�งที�ออกโดยอาศัย
อํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าวตลอดเวลา โดยในกรณีที�
ข้อกําหนดในข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการ
ฯ หรือโครงการจดัการกองทุนรวมฯ ขดัหรือแย้งกับหลกัเกณฑ์
ในกฎหมายหลกัทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ กฎ และ/หรือ คําสั�ง
นั "น ให้บริษัทจัดการฯ ดําเนินการเพื�อให้มีการแก้ไขข้อผูกพัน
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/หรือ โครงการจดัการกองทนุรวมฯ โดยไม่ชกัช้า 

(ง) เรียกประชุมผู้ ถือหน่วยลงทุนและขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยให้เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อผูกพันระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการฯ โครงการจัดการกองทุนรวมฯ และ
กฎหมายหลกัทรัพย์ 

(จ) ในการขอมติจากผู้ ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการฯ ต้องแสดง
ข้อมูลเพื�อประกอบการตัดสินใจของผู้ ถือหน่วยลงทุนอย่าง
เพียงพอ ซึ�งรวมถึงความเห็นของบริษัทจัดการฯ และผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ในเรื�องที�ขอมติ และผลกระทบที�ผู้ ถือหน่วยลงทุน
อาจได้รับจากการลงมติในเรื�องดงักล่าว 

(ฉ) ให้ความเห็นเกี�ยวกบัเรื�องที�บริษทัจดัการฯ ต้องให้ความเห็นตาม



กฎหมายหลักทรัพย์  ซึ� ง รวมถึ งแต่ ไม่จํ ากัด เ พียงความ
สมเหตุสมผลของการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื "นฐาน และในเรี�องที�จะต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ 

(ช) ในกรณีที�ผู้ ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการฯ ออกใบ
หน่วยลงทุนหรือหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการฯ จะออกหรือจัดให้มีการออกใบหน่วยลงทุนหรือ
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที�เป็นปัจจุบนั โดยมีข้อมูลที�
จําเป็นและเพียงพอเพื�อให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนใช้เป็นหลักฐาน
แสดงสิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทุนและใช้อ้างอิงต่อบริษัทจดัการฯ 
และบุคคลอื�นได้ ทั "งนี " เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการฯ  

(ซ) ดําเนินการกํากับดูแลและตรวจสอบให้บุคลากรของบริษัท
จดัการฯ ปฏิบตัิงานตามกฎหมายหลกัทรัพย์ และหลกัเกณฑ์ที�
ออกตามกฎหมายดงักล่าว รวมทั "งจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบตัิงานที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. 

(ฌ) อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ดูแลผลประโยชน์หรือบุคคลที�ได้รับ
มอบหมาย จากผู้ ดูแลผลประโยชน์ เพื�อให้บุคคลดังกล่าว
สามารถปฏิบตัิหน้าที�ของตน ในส่วนที�เกี�ยวกบักองทุนรวมฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ญ) จัดทําบัญชีและเก็บทรัพย์สินของกองทุนรวมฯ โดยแยกไว้
ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการฯ และนําทรัพย์สินของ
กองทุนรวมฯ และผลประโยชน์ที�ได้จากการนําทรัพย์สินของ
กองทนุรวมฯ ไปลงทนุไปฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 

(ฎ) จัดทําและจัดเก็บบัญชีและบันทึกแสดงการลงทุนของกองทุน
รวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฏ) จัดให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที�
กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฐ) จดัทํารายงานการลงทนุของกองทนุรวมฯ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ทราบ ทั "งนี " ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมาย
หลกัทรัพย์ 



(ฑ) จัดให้มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าของหน่วยลงทุน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที�กําหนดไว้ในกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ฒ) จัดทํางบการเงินของกองทุนรวมฯ ตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้
ในกฎหมายหลกัทรัพย์และนําส่งงบการเงินต่อสํานกังาน ก.ล.ต. 
และ ตลาดหลกัทรัพย์ 

(ณ) จัดทํารายงานประจําปีของกองทุนรวมฯ โดยมีข้อมูลตามที�
กําหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์ และส่งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
สํานกังาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ "นสดุรอบระยะเวลาบญัชีของกองทนุรวมฯ 

(ด) รายงานต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่
ชกัช้าเมื�อปรากฏเหตุการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงใดๆ อนัอาจมี
ผลกระทบต่อมลูค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื "นฐานที�กองทนุ
รวมฯ ลงทุนหรือมีไว้อย่างมีนยัสําคญัตามหลกัเกณฑ์ที�กําหนด
ไว้ในประกาศที�เกี�ยวข้อง 

(ต) จัดทํา จัดให้มีการทํา จัดส่ง รายงาน และเปิดเผยข้อมูลที�
เกี�ยวข้องกบักองทนุรวมฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 

(ถ) ติดตาม ดําเนินการ และสั�งการต่อบุคคลต่างๆ ซึ�งมีหน้าที�
รับผิดชอบตามสัญญาต่างๆ อาทิ ผู้ ประเมินค่าทรัพย์สิน 
ผู้ จัดการกองทุนรวมฯ ที�ปรึกษา และผู้ติดต่อกับผู้ ลงทุนตาม
สญัญาแต่งตั "งที�เกี�ยวข้อง และติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
หน้าที�และความรับผิดชอบของบุคคลดงักล่าวภายใต้สญัญาที�
เกี�ยวข้องและการปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ รวมถึง
ดําเนินการตามที�ระบุไว้ในสญัญาแต่งตั "ง และ/หรือ ตามที�ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร้องขอ และ 

(ท) ปฏิบัติหน้าที�อื�นๆ ตามที�กฎหมายหลักทรัพย์กําหนดว่าเป็น
หน้าที�ของบริษัทจดัการฯ  

 


