ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กร. 8 /2557
เรื่ อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็ นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุน
_________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12(3) มาตรา 13
วรรคหนึ่ง มาตรา 37(4) มาตรา 38 มาตรา 57(7) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับกับการดาเนิ นการที่ เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อ
กิจการเงินร่ วมลงทุนดังต่อไปนี้
(1) การก่อตั้งทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 1
(2) การทาหน้าที่ของทรัสตี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในหมวด 2
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุน
“กิจการเงินร่ วมลงทุน” หมายความว่า กิจการเงินร่ วมลงทุนที่มีลกั ษณะตามที่กาหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร.7/2557 เรื่ อง การกาหนด
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2 ) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุน้ หรื อ
เป็ นหุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมด
(3) กองทุนส่ วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท้ งั นี้ มิให้รวมถึงกองทุน
สารองเลี้ยงชี พ
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผูล้ งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดบทนิยามผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่
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ข้อ 4 สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตั ิในรายละเอียดของ
ข้อกาหนดตามประกาศนี้ เพื่อเป็ นการให้แนวทางปฏิบตั ิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคล้องตามประกาศนี้
และหากผูก้ ่อตั้งทรัสต์ หรื อทรัสตี แล้วแต่กรณี ปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผูก้ ่อตั้งทรัสต์
หรื อทรัสตี แล้วแต่กรณี มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในประกาศนี้ในเรื่ องที่มีการออกแนวทางนั้น
หมวด 1
การก่อตั้งทรัสต์
______________________
ข้อ 5 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนได้
(1) ทรัสตีของทรัสต์น้ นั
(2) ผูท้ ี่จะเข้าเป็ นผูจ้ ดั การทรัสต์ของทรัสต์น้ นั
ข้อ 6 ในกรณี ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนเป็ นบุคคลเดียวกันกับทรัสตี
ให้บุคคลดังกล่าวยืน่ คู่ฉบับของหนังสื อแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
ใบทรัสต์ หรื อก่อนสิ ทธิของผูร้ ับผลประโยชน์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีผลบังคับ
ข้อ 7 ห้ามมิให้ทรัสตีก่อตั้งหรื อรับเป็ นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนที่มี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีผลู ้ งทุนรายใหญ่เป็ นผูร้ ับประโยชน์เกินสิ บราย
(2) มีทรัพย์สินเริ่ มแรกเป็ นอย่างอื่นที่มิใช่เงิน
ข้อ 8 ผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อทรัสตีจะมีส่วนได้เสี ยในการรับประโยชน์จากทรัสต์ที่ตน
เป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อเป็ นทรัสตีได้ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของผลประโยชน์ท้ งั หมดที่เกิดขึ้นจาก
การจัดการทรัสต์
การคานวณส่ วนได้เสี ยในการรับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง ให้นบั รวมส่วนได้เสี ยของ
กลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อทรัสตีดว้ ย
หมวด 2
การทาหน้าที่ของทรัสตี
____________________
ข้อ 9 ทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวดนี้ และหลักเกณฑ์ข้ นั ต่าตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุ รกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตี
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ในกรณี ที่หลักเกณฑ์ข้นั ต่าตามวรรคหนึ่งมีสาระที่ขดั หรื อแย้งกับหลักเกณฑ์
ในประกาศนี้ ให้ทรัสตีปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เป็ นสาคัญ
ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการจัดการทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่ วมลงทุน ให้ทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การทรัสต์ เพื่อดูแลจัดการทรัสต์ในส่วนที่เป็ น
การดาเนินงานทางธุรกิจ โดยทรัสตีตอ้ งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระในการติดตาม ดูแล
และตรวจสอบให้ผจู ้ ดั การทรัสต์ดงั กล่าว ดูแลจัดการทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนให้เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ
กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
ข้อ 11 ในกรณีที่ไม่มีผจู ้ ดั การทรัสต์ หรื อผูจ้ ดั การทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 10
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ทรัสตีเข้าจัดการทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนตามความจาเป็ นเพื่อ
ป้องกัน ยับยั้ง หรื อจากัดมิให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสต์หรื อผูร้ ับประโยชน์
ทั้งปวง และดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ในการจัดให้มีผูจ้ ดั การทรัสต์รายใหม่
ทรัสตีที่เข้าจัดการทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุนตามวรรคหนึ่งจะมอบหมายให้
บุคคลอื่นจัดการทรัสต์แทนในระหว่างนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุไว้
ข้อ 12 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีดาเนิ นการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดูแลหรื อดาเนิ นการให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์มีสาระเป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสั่งที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่ง
กฎหมายดังกล่าว
(2) ดูแลหรื อดาเนินการให้การจัดการทรัสต์มีลกั ษณะเป็ นการประกอบกิจการ
เงินร่ วมลงทุนตลอดอายุของทรัสต์
(3) ในกรณีที่ทรัสต์มีผรู ้ ับประโยชน์เป็ นผูล้ งทุนรายใหญ่ ต้องดูแลหรื อดาเนินการให้
มีผลู ้ งทุนรายใหญ่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินสิ บราย เว้นแต่การเกินจานวนดังกล่าวเกิดจากการได้มา
ทางมรดก
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ข้อ 13 ให้ทรัสตีจดั ทาและส่งรายงานการลงทุนของทรัสต์ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีของทรัสต์ ตามแบบ PE Trust-1 ที่จดั ไว้บนเว็บไซต์
ของสานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายอัชพร จารุ จินดา)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

