ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กข. 9/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57
แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32
มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“บริ ษทั หลักทรัพย์” หมายความว่า บริ ษทั ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
(1) การจัดการกองทุนรวม
(2) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรื อ
(3) การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์ หรื อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จากัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารแห่งหนี้หรื อ
หน่วยลงทุน
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายความว่า ผูท้ ี่ถือหุน้ หรื อรับประโยชน์จากหุน้ เกินกว่า
ร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของผูข้ อรับอนุญาต
เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ผูร้ ับประโยชน์จากหุน้ หมายความถึง
ผูร้ ับประโยชน์จากหุ้นตามที่กาหนดในมาตรา 25 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546
ข้อ 2 ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์อาจยืน่ คาขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีได้
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ข้อ 3 ผูข้ อรับอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท
(2) ไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ มีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายหรื อ
มีพฤติการณ์อื่นที่แสดงให้เห็นว่าอยูใ่ นระหว่างประสบปั ญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มีเหตุอนั ควรเชื่อ
ได้วา่ มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
(3) สามารถดารงเงินกองทุนและกันเงินสารองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่จดั ตั้ง
นิติบุคคลนั้นหรื อกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุ รกิจของนิติบุคคลนั้น
(4) แสดงได้วา่ บุคคลที่เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการ
ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทรัสตีของผูข้ อรับอนุญาต หรื อผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของ
ผูข้ อรับอนุญาต มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับกับกรรมการ ผูจ้ ดั การ และหุน้ ส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของผูข้ อรับอนุญาตที่เป็ นนิติบุคคลด้วย
(5) แสดงได้วา่ จะมีการบริ หารงานที่ดีและมีประสิ ทธิภาพ
(6) แสดงได้วา่ จะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การป้องกันการล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการ
บริ หารความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีที่มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุม
และติดตามให้มีการดาเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว้
(7) แสดงได้วา่ จะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(8) แสดงได้วา่ จะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานด้านทรัสตี
ข้อ 4 ให้ผขู ้ อรับอนุญาตยืน่ คาขอต่อสานักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบคาขอตามแบบและวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 5 ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผูข้ อรับอนุญาตเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดในข้อ 3 ให้สานักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่ องต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เพื่อพิจารณาอนุญาตภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้รับคาขอและเอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับเรื่ อง
จากสานักงาน ก.ล.ต.
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ผขู ้ อรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีได้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะออกใบอนุญาตให้ไว้เป็ นหลักฐาน โดยเป็ นไปตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
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ข้อ 6 ในการพิจารณาคาขอตามข้อ 5 นอกจากการพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏ
ในคาขอและเอกสารหลักฐานประกอบคาขอแล้ว ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสัง่ ให้ผขู ้ อรับอนุญาต
มาชี้แจงหรื อส่ งเอกสารหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตามที่เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ และในกรณี เช่นว่านี้ มิให้นบั ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่สานักงาน ก.ล.ต.
มีคาสัง่ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผขู ้ อรับอนุญาตได้มาชี้แจงหรื อได้ส่งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
รวมเข้ากับการนับระยะเวลาตามข้อ 5
ข้อ 7 ผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) จะเริ่ มประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีได้ ต่อเมื่อสานักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามที่ได้แสดงไว้ในข้อ 3(5) (6) (7) และ (8)
(2) ต้องดารงคุณสมบัติและดาเนินการในเรื่ องที่แสดงไว้ในข้อ 3 ตลอดเวลาที่
ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ในกรณีที่ผไู ้ ด้รับอนุญาตไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดในวรรคหนึ่ง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวได้
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต และการอนุญาตเป็ นทรัสตีตามประกาศนี้
ให้เป็ นดังนี้
(1) คาขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี คาขอละ 30,000 บาท โดยให้ชาระ
ในวันยืน่ คาขอ
(2) การอนุญาตเป็ นทรัสตี 500,000 บาท โดยให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตชาระในวันรับใบอนุญาต
สาหรับค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ว่าด้วยการนั้น
ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ กาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้บุคคลเป็ นทรัสตี
เพื่อให้มีบุคคลที่จะทาหน้าที่เป็ นทรัสตีอย่างเหมาะสมซึ่งมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในการดูแลและ
บริ หารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ให้ตรงตามเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตั้งทรัสต์ รวมทั้งเป็ นไปตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์และตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

