
 
ส านักกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 

 ให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 

เหตุผล 

 โดยที่รัฐบาลมีนโยบายจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย เพื่อจัดหา
แหล่งเงินทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ลดภาระการคลังของภาครัฐในการระดมทุนเพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และช่วยสนับสนุนให้โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐได้รับการพัฒนามากย่ิงขึ้น โดยไม่เป็น
การก่อภาระหน้ีสาธารณะ รวมถึงเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
เพื่ออนาคตประเทศไทยมีนโยบายลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นหลัก 
ซึ่งอาจมีความผันผวนของผลตอบแทน ดังน้ัน เพื่อท าให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
มีความน่าสนใจและเป็นทางเลือกให้แก่นักลงทุน จึงจ าเป็นต้องจัดต้ังกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยน้ีขึ้นในลักษณะกองทุนหมุนเวียนเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  อีกทั้ง 
เพื่อสนับสนุนผลประกอบการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ให้มีความมั่นคง  
และมเีสถียรภาพ อันจะเป็นการลดการพึ่งพางบประมาณซึ่งเป็นภาระการคลังของประเทศและอยู่ภายใต้กรอบวินัย
การคลังที่ดีในระยะยาวต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี        
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ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  

พ.ศ. .... 

__________________ 

……............……………………………….. 

…………..………………………………….. 

……………........…………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………… 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………… 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย พ.ศ. ....”   

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี   

 “กองทนุ” หมายความว่า กองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม 
 “กองทนุรวม” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวม  
 “ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง” หมายความว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยกองทุนรวมและผู้มี
สิทธิทีจ่ะได้รับความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม   
 “เอกสารกองทุนรวม” หมายความว่า หนังสือช้ีชวน และ/หรือ โครงการจัดการ และ/หรือ ข้อผูกพัน
ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวม ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
 “เอกสารกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง” หมายความว่า หนังสือช้ีชวน และ/หรือ โครงการจัดการ 
และ/หรือ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง  
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอ านาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี  

ประกาศตามวรรคหน่ึงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้   
 

หมวด ๑ 
กองทุน 

 ________________  

มาตรา ๕ ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงในส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรียกว่า 
“กองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย” มีฐานะเป็นนิติบุคคลมี
วัตถุประสงคดั์งต่อไปน้ี  

(๑)  คุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒)  ถือครองทรัพย์สินต่างๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๖ ให้กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ 

และอ านาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึง  
(๑)  ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
(๒)  ก่อต้ังสิทธิหรือกระท านิติกรรมใด ๆ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการกู้ยืมเงิน 
(๓)  ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระท าการอย่างอ่ืนใดที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี 
(๑)  เงินผลประโยชน์ตอบแทนจากกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

วายุภักษ์ หน่ึง ซึ่งรัฐบาลจัดสรรให้เปนเงินทุนส ารองต้ังต้นในวงเงินเก้าพันล้านบาท หรือจ านวนอ่ืนใดตามที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทุนรวมในอนาคต   

(๒)  เงินใดๆ ที่กระทรวงการคลังได้รับจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือได้รับตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาที่เก่ียวข้องกับกองทุนรวม และเอกสารกองทุนรวม ซึ่งรวมถึง เงินปันผล เงินที่ได้รับ
จากการลดทุน หรือเงินที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม หรือเหตุอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

(๓)  เงินใดๆ ที่กระทรวงการคลังได้รับจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง 
หรือได้รับตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง และเอกสารกองทุนรวม
วายุภักษ์ หน่ึง ซึ่งรวมถึง เงินปันผล เงินที่ได้รับจากการลดทุน หรือเงินที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมวายุภักษ์ หน่ึง หรือเหตุอ่ืนใด ทั้งน้ี โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(๕) หุ้น หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดของกองทุน  
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(๖) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๗) เงินจากทุนหมุนเวียนอ่ืนตามกฎหมาย ตามมาตรา ๘ 

  (๘) แหล่งเงินทุนอ่ืนๆ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  
เงินและทรัพย์สินตาม (๑) ให้ส่งเข้าเป็นกองทรัพย์สินของกองทุนบัญชีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวม โดยไม่ต้องน าส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  

มาตรา ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ (๒) และ มาตรา ๑๐ เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา 
๗ เว้นแต่ (๑) ให้ส่งเข้าเป็นกองทรัพย์สินของกองทุนบัญชีที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเงินส ารองของกองทุน
เพื่อจ่ายสมทบให้แก่กองทุนบัญชีที่ ๑ ในทันทีตามจ านวนที่ได้จ่ายออกไปเพื่อคุ้มครองการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกองทุนรวม โดยไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง   

ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอ านาจเรียกเงินจากทุนหมุนเวียนอ่ืนตาม
กฎหมาย เพื่อน าส่งเข้าเป็นกองทรัพย์สินของกองทุนบัญชีที่ ๒ ตามวรรคแรก  

ในกรณีที่เงินและทรัพย์สินของกองทุนบัญชีที่ ๒ มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการจ่ายสมทบแก่
กองทุนบัญชีที่ ๑ โดยไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอ่ืนได้ รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินให้แก่กองทุนบัญชีที่ ๒    

มาตรา ๙ เงินของกองทุน ให้จ่ายเพื่อการดังต่อไปน้ี 
(๑) คุ้มครองการจ่ายผลตอบแทนจากการถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ ผู้มีสิทธิที่จะได้รับความ

คุ้มครองเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะประเภทที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารกองทุนรวม 
ทั้งน้ี การคุ้มครองให้รวมถึงกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนจากการถือหน่วยลงทุน ตามที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารกองทุนรวม  

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุน 
มาตรา ๑๐ การน าเงินของกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์ ให้ ฝากกับธนาคารที่ เป็น

รัฐวิสาหกิจ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหน้ีที่รัฐบาลค้ าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย  หรือฝากกับ
ธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนที่มีความมั่นคงสูง ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

มาตรา ๑๑ ให้จัดต้ังส านักงานกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมในส านักงานคณะกรรมการ  
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการให้กับกองทุน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสองเท่าของจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งต้ัง 
ต่อคณะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคัดเลือก ตามมาตรา ๑๓ 

(๓) รับค าขอการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนรวม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๑   
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(๔) ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนในการด าเนินงาน 
ของกองทุน  

(๕) รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของกองทุน 
(๖) จัดท าบัญชี รายงานผลการใช้จ่ายเงินและการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุนต่อคณะกรรมการ

พิจารณา ตามหมวด ๔ การบัญชีและการตรวจสอบ     
(๗) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย    
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

_________________ 

มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสนับสนุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย” ประกอบด้วย  

(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ  
(๒)  ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ  
(๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน ๓ คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยผ่านกระบวนการ

คัดเลือกตามที่ก าหนดในมาตรา ๑๓ จากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน 
การคลัง เศรษฐศาสตร์ การบริหาร หรือกฎหมาย ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของกองทุน 

ให้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และให้ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังข้ าราชการของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๑๓ ในการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมกันคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามรายช่ือที่ส านักงานกองทุนน าเสนอตามมาตรา ๑๑ (๒) และน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการ 

ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบกับรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการที่
ไม่ใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีอ านาจให้มีการด าเนินการเสนอรายช่ือใหม่ได้ 

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปน้ี 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓)  มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกองทุน 
(๔)  ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕)  ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย หรือไมเ่คยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
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(๖)  ไมเ่คยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๗)  ไม่เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 

(๘)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนไล่ออก 
ปลดออก หรือเลิกจ้างเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่าทุจริตต่อหน้าที่ 

(๙)  ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามมาตรา ๑๒ (๓) มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการแต่งต้ังใหม่ภายในหกสิบวัน 
ในระหว่างที่ ยังมิได้มีการแต่งต้ังขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่พ้นจากต าแหน่งอยู่ในต าแหน่ง 
เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับการแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ัง 
ตามมาตรา ๑๒ (๓) พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยค าแนะน าของคณะกรรมการที่มีมติด้วยคณะเสียงไม่น้อยกว่า 

สองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ี มติให้ออกดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งต้ังผู้อ่ืน 

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน และให้ผู้ได้รับ 
การแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
(๑) ก าหนดนโยบายและแผนการลงทุนของเงินกองทุน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ 
(๒) ก ากับดูแลการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
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(๓) ให้ความเห็นชอบในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนของกองทุนรวม และด าเนินการจ่ายเงิน
สนับสนุนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม ตามมาตรา ๒๑   

(๔) ออกประกาศเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินสนับสนุนตามมาตรา ๒๑ 
(๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน และการน าเงินหรือทรัพย์สิน 

ของกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ 
(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของกองทุน 
(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการบัญชีของกองทุน 
(๘) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อให้มีการออกประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด 

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได้  
  ให้น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๐ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการได้รับประโยชน์
ตอบแทนตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     

 ประโยชน์ตอบแทนตามวรรคหน่ึงให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน  

 
หมวด ๓  

การจัดสรรเงินจากกองทุน   
_________________ 

มาตรา ๒๑ ในการรับเงินสนับสนุนจากกองทุน ให้กองทุนรวมเสนอเรื่องต่อส านักงานกองทุน  
และให้ส านักงานกองทุนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อจัดสรรเงินจากกองทุน  

ให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุนให้แก่กองทุนรวมโดยเร็ว ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี       

มาตรา ๒๒ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี    
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หมวด ๔ 
การบัญชีและการตรวจสอบ  
_________________ 

 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการวางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ  จัดท า
รายงานการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชี  
ที่รับรองโดยทั่วไป   

 มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานการเงินของกองทุนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันส้ินปีบัญชี 
 ปีบัญชีของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามปีงบประมาณ  
 มาตรา ๒๕ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้
ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ
กองทุนทุกรอบปีบัญชี 
 ให้คณะกรรมการน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อ 
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 
 มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานกองทุนจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน
ต่างๆ ของกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการประกาศก าหนด  
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