ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 29/2555
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(ฉบับประมวล)
____________________
โดยที่ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจาก
ทรัสตีให้ทาหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้ งเป็ นบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดังกล่าว สานักงานจึงออกข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิ ทธิของผูถ้ ือในฐานะผูร้ ับประโยชน์
ในกองทรัสต์
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
ให้เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่อใดก็ตาม
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” หมายความว่า บุคคลที่ถือหุน้ ของนิติบุคคลใดไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิ บของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
“ประกาศการดารงเงินกองทุน” หมายความว่า ประกาศดังต่อไปนี้
(1) ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้า



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

2
ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(2) ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และข้อกาหนดกรณีที่ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้
ยกเลิก
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรื อหลายลักษณะดังต่อไปนี้
(1) คู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) นิติบุคคล และผูถ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุน้ หรื อ
เป็ นหุน้ ส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรื อความเป็ นหุน้ ส่ วนทั้งหมด
(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรื อ (2) แต่ท้ งั นี้ มิให้รวมถึงกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
ยกเลิก
ยกเลิก
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
“ทรัพย์สินอื่น” หมายความว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ ซึ่งไม่ใช่
ทรัพย์สินหลัก ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์



ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)

3
ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกาหนด
เกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับกับเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในหมวด 1
(2) หน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังได้รับความเห็นชอบ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 2
(3) การสิ้ นสุ ดของการให้ความเห็นชอบรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
และบทบังคับอื่น ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด 3
(4) ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาสั่งการของสานักงาน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหมวด 4
หมวด 1
การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์
_________________
ส่วนที่ 1
การยืน่ คาขอความเห็นชอบ
_________________
ข้อ 4 ผูข้ อความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งเป็ นบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และ
เริ่ มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวแล้ว หรื อ
(2) บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มิใช่บุคคลตาม (1)
ข้อ 5 ให้บุคคลตามข้อ 4 ที่ประสงค์จะเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ยนื่ คาขอความเห็นชอบ
ต่อสานักงานตามแบบท้ายประกาศนี้ และเอกสารหรื อหลักฐานแสดงว่าผูข้ อความเห็นชอบมีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดในส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ โดยในกรณีที่เป็ นบุคคลตามข้อ 4(2) ให้ยนื่ เอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
(2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
(3) สาเนาข้อบังคับบริ ษทั ที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
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(4) งบการเงินประจางวดปี บัญชีล่าสุ ดก่อนยืน่ คาขอ (ถ้ามี) ที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว หรื องบการเงินของปี ที่ยนื่ คาขอจนถึงไตรมาสล่าสุดที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
ข้อ 6 ในกรณีที่เป็ นการยืน่ คาขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลที่ประสงค์
จะต่ออายุดงั กล่าวยืน่ คาขอตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผูข้ อต่ออายุ
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในส่ วนที่ 2 ของหมวดนี้ โดยให้ยนื่ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันก่อนวันที่
การให้ความเห็นชอบสิ้ นสุ ดลง
ข้อ 7 ให้ผยู ้ นื่ คาขอความเห็นชอบชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาขอความเห็นชอบ
หรื อคาขอเพื่อต่ออายุการให้ความเห็นชอบ แล้วแต่กรณี เมื่อคาขอความเห็นชอบ พร้อมทั้งเอกสาร
หลักฐานประกอบคาขอความเห็นชอบถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน ทั้งนี้ ตามอัตราที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยืน่ คาขอต่าง ๆ
ข้อ 8 ยกเลิก
ข้อ 9 สานักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายในหนึ่งร้อยวัน
นับแต่วนั ที่สานักงานได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสาหรับประชาชน
ข้อ 10 ในกรณีที่เป็ นการต่ออายุการให้ความเห็นชอบ หากสานักงานไม่แจ้ง
ผลการพิจารณาคาขอความเห็นชอบภายในวันสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ ให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์รายนั้นสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าสานักงานมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณา



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 46/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

ยกเลิกโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 46/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 46/2558 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)
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ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์และระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ
_________________
ข้อ 11 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งแสดงได้วา่ จะ
สามารถรับมอบหมายจากทรัสตีให้ดูแลจัดการกองทรัสต์ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์
ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ และต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏข้อเท็จ จริ งที่ เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูข้ ออนุ ญาตมีฐานะทางการเงิน
ที่อาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย ประสบปั ญหาทางการเงิน มีขอ้ บกพร่ องหรื อความไม่เหมาะสม
เกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบตั ิงานอันดีของธุรกิจ
(2) มีโครงสร้างการถือหุ้นที่สามารถสะท้อนอานาจในการควบคุมและส่วนได้เสี ย
ของผูถ้ ือหุ้นได้อย่างชัดเจน
(3) แสดงได้วา่ มีหรื อจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบงานตามรายการที่กาหนดในข้อ 21
(4) แสดงได้วา่ มีหรื อจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมีผูร้ ับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์และมีบุคลากรอีกไม่น้อยกว่าสองราย ซึ่งมีความรู ้และประสบการณ์ ดา้ นบริ หารจัดการ
ลงทุนหรื อการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์รวมกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี ภายใน
ช่วงระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืน่ คาขอ
(5) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งที่เป็ นเหตุอนั ควรสงสัยว่า จะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังได้รับความเห็นชอบที่กาหนดตามหมวด 2 ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
น่าเชื่อถือ
ข้อ 12 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ที่มิใช่ผทู ้ ี่ได้รับใบอนุญาต
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมตามข้อ 4(1) ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) มีทุนจดทะเบียนซึ่งชาระแล้วไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
(2) มีวตั ถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นธุรกิจหลัก
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกอบธุรกิจอื่น ต้องแสดงได้วา่ เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กบั การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ตลอดจนไม่มีความเสี่ ยงต่อฐานะ
ของบริ ษทั เว้นแต่สามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบ
ในการควบคุมความเสี่ ยงได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
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(3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดของ
ผูข้ อความเห็นชอบ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
(4) บุคคลดังต่อไปนี้ ของผูข้ อความเห็นชอบต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุ รกิจตลาดทุน
โดยอนุโลม
(ก) กรรมการ
(ข) ผูจ้ ดั การ
(ค) รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ผูอ้ านวยการฝ่ าย และผูด้ ารงตาแหน่งเทียบเท่า
ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
(5) ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั หลักทรัพย์
ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยอนุโลม
ข้อ 13 การให้ความเห็นชอบผูม้ ีคุณสมบัติเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีกาหนดระยะเวลา
คราวละห้าปี
หมวด 2
หน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ภายหลังได้รับความเห็นชอบ
________________
ข้อ 14 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความในหมวดนี้
“อสังหาริ มทรัพย์” หมายความว่า อสังหาริ มทรัพย์ที่กองทรัสต์ได้มาหรื อจะได้มา
ซึ่งกรรมสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิครอบครองตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ข้อ 15 ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ 16 เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามประกาศนี้ เมื่อสานักงานร้องขอ ให้ผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ช้ ีแจง ส่ งเอกสารหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการหรื อไม่ดาเนินการใด ๆ ตามที่ร้องขอนั้น


แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 23/2557 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557)
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ข้อ 17 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งดารงลักษณะให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
หมวด 1 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ
ข้อ 18 ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดารงเงินกองทุน
ของบริ ษทั จัดการกองทุนรวมตามประกาศการดารงเงินกองทุน โดยอนุโลม ทั้งนี้ การปฏิบตั ิดงั กล่าว
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) ในกรณีของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่เป็ นบุคคลตามข้อ 4(2) การดารงเงินกองทุน
ขั้นต้นตามประกาศการดารงเงินกองทุน ให้ดารงเป็ นมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสิ บล้านบาท
(2) ให้จดั ส่งรายงานการดารงเงินกองทุนตามแบบรายงานการดารงเงินกองทุน
ตามประกาศการดารงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสารแนบ) ให้แก่ทรัสตีภายในกาหนดเวลาเดียวกับ
ที่ตอ้ งจัดส่งให้สานักงาน
ให้นาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดาเนินการในกรณี ที่ผปู ้ ระกอบธุรกิจไม่สามารถดารง
เงินกองทุนได้และอานาจสานักงานตามประกาศการดารงเงินกองทุนมาใช้บงั คับกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ตามวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
ข้อ 19 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ
ได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละห้าสิ บของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ
(2) ร้อยละห้าสิ บของหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์
แต่ละชนิด ในกรณีที่กองทรัสต์มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์
การคานวณจานวนหลักทรัพย์ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวม
หน่วยทรัสต์ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดว้ ย
ข้อ 20 เมื่อมีการขอมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์
ต้องใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในลักษณะที่เชื่อว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวม



แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 20/2563 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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ข้อ 21 เพื่อให้การดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมายจากทรัสตีเป็ นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
รวมทั้งเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ ง
จัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพ และสามารถ
รองรับงานในความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การกาหนดนโยบายในการจัดการกองทรัสต์ การจัดโครงสร้างเงินทุนของ
กองทรัสต์ การตัดสิ นใจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ และการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อให้การจัดการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมายเป็ นไปด้วย
ความรอบคอบ ระมัดระวัง สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และเป็ นไป
ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กาหนด ตลอดจนเพื่อรักษาประโยชน์ของกองทรัสต์และผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวม
(2) การบริ หารและจัดการความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์
ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถป้องกันและจัดการความเสี่ ยงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ระหว่างกองทรัสต์กบั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึง
มาตรการหรื อแนวทางดาเนินการเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์หรื อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
โดยรวมเมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้ นึ
(4) การคัดเลือกบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินการของกองทรัสต์ (ถ้ามี) เพื่อให้มีผทู ้ ี่มีความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับงานที่จะปฏิบตั ิ
(5) การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การและบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รวมทั้งการตรวจสอบดูแลผูร้ ับมอบหมายในงานที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้เป็ นไปตามที่
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนด
(6) การเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและเพียงพอเพื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
(7) การปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน (back office)
(8) การตรวจสอบและควบคุมภายใน
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(9) การติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนและการจัดการกับข้อร้องเรี ยนของผูล้ งทุน
(10) การจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 24/1
ข้อ 22 ในการดาเนินธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามหลักการดาเนินธุรกิจดังต่อไปนี้
(1) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริ ต โดยต้องปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหน่วยทรัสต์อย่างเป็ นธรรม
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์โดยรวม รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทรัสต์ และมติของผูถ้ ือหน่วยทรัสต์
(2) มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและความรับผิดชอบอันอาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้อย่างต่อเนื่อง
(3) เปิ ดเผย ให้ความเห็น หรื อให้ขอ้ มูลที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ในการตัดสิ นใจลงทุนของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่ อสารได้อย่างชัดเจน ไม่บิดเบือน และ
ไม่ทาให้สาคัญผิด
(4) ไม่นาข้อมูลจากการปฏิบตั ิหน้าที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม
เพื่อตนเอง หรื อทาให้เกิดความเสี ยหาย หรื อกระทบต่อผลประโยชน์โดยรวมของกองทรัสต์
(5) ปฏิบตั ิงานด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องดาเนิ นการให้มนั่ ใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รับการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นธรรมและเหมาะสม
(6) ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการของกองทรัสต์
ตลอดจนจรรยาบรรณและมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กาหนดโดยสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ หรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่สานักงานยอมรับ โดยอนุโลม และไม่สนับสนุน
สั่งการ หรื อให้ความร่ วมมือแก่บุคคลใดในการปฏิบตั ิฝ่าฝื นกฎหมายหรื อข้อกาหนดดังกล่าว
(7) ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิหน้าที่ของทรัสตี หรื อสานักงาน ซึ่งรวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการกองทรัสต์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อข้อมูลอื่น
ที่ควรแจ้งให้ทราบ
ข้อ 23 ในการทาธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
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(1) ดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ การจาหน่าย จ่าย โอนอสังหาริ มทรัพย์ หรื อการเข้าทา
สัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อกองทรัสต์เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย
(2) ดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ของกองทรัสต์
เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินความพร้อมของตนเองในการบริ หารการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ ก่อนรับเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ หรื อก่อนลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าวเพื่อกองทรัสต์ แล้วแต่กรณี
(ข) การวิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ และการตรวจสอบและสอบทาน
(การทา due diligence) อสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนการประเมินความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจาก
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ๆ พร้อมทั้งจัดให้มีแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้วย ทั้งนี้
ความเสี่ ยงดังกล่าว ให้หมายความรวมถึงความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรื อก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น ความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการก่อสร้างล่าช้า และการไม่สามารถจัดหา
ประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ได้ เป็ นต้น
ข้อ 24 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหน่วยทรัสต์ตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ข้อ 24/1 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการในเรื่ อง
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้เท่าที่จาเป็ นเพื่อส่งเสริ มให้การประกอบธุรกิจ
เป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) การมอบหมายต้องไม่มีลกั ษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพของ
การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) มีมาตรการรองรับให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่
ผูร้ ับดาเนินการไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
(3) ในกรณีที่มีการมอบหมายงานเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นของกองทรัสต์
ต้องมอบหมายให้กบั ผูท้ ี่สามารถดาเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องมิใช่การมอบหมาย
ระบบและงานตามข้อ 21(1) (2) (3) (4) และ (9)
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ข้อ 25 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายเดิมต้อง
ดาเนินการและให้ความร่ วมมือตามที่จาเป็ น เพื่อให้การส่ งมอบงานแก่บุคคลที่จะเข้ามาปฏิบตั ิแทน
ตนเองสาเร็จลุล่วงไป
ข้อ 25/1 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูจ้ ดั การกองทรัสต์เนื่องจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์
รายเดิมไม่สามารถดารงเงินกองทุนตามข้อ 18 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์รายใหม่อาจมีการจัดการกองทรัสต์อื่น
ที่มีทรัพย์สินหลักเป็ นประเภทเดียวกันได้ต่อเมื่อได้รับการผ่อนผันจากสานักงาน
ข้อ 26 ในกรณี ที่มีการแต่งตั้งที่ปรึ กษาเพื่อให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับ
การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์และการจัดการอสังหาริ มทรัพย์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ดาเนินการให้ที่ปรึ กษาแจ้งการมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา
(2) มิให้ที่ปรึ กษาผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
เข้าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนั้น
ข้อ 27 ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์จดั ทางบการเงินของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี
ที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี และส่งงบการเงินดังกล่าวต่อสานักงานภายในสามเดือน
นับแต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีงบการเงินที่จดั ทาตามวรรคหนึ่งต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น
โดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
หมวด 3
การสิ้ นสุ ดของการให้ความเห็นชอบรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และบทบังคับอื่น
_______________
ข้อ 28 การให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์จะสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(1) ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แจ้งต่อสานักงานเป็ นหนังสื อถึงความประสงค์ที่จะยุติ
การปฏิบตั ิงานเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และสานักงานอนุญาตแล้ว
(2) สานักงานสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบหรื อสั่งพักการให้ความเห็นชอบ
ตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่เหลืออยู่
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(3) กรณี การให้ความเห็นชอบสิ้ นอายุ และบุคคลดังกล่าวไม่ยนื่ คาขอต่ออายุ
การให้ความเห็นชอบ
ข้อ 29 ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ใน
หมวด 2 ให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์แจ้งต่อสานักงานเป็ นหนังสื อ พร้อมแสดงเหตุผลและแนวทางการแก้ไข
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่รู้หรื อควรรู ้ถึงการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั
ข้อ 30 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 สานักงานอาจสั่งให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ดงั กล่าวแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่สานักงานกาหนด หรื ออาจดาเนิ นการ
ตามข้อ 31 ก็ได้
ข้อ 31 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่าผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีลกั ษณะไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในหมวด 1 หรื อฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในหมวด 2 หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง
ของสานักงานตามข้อ 30 หรื อปฏิบตั ิตามคาสั่งแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่สานักงาน
กาหนดตามข้อ 30 สานักงานอาจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) สั่งจากัดการประกอบธุรกิจ
(2) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็ นระยะเวลาหรื อตามเงื่อนไขที่กาหนด
(3) สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
(4) กาหนดระยะเวลาหรื อเงื่อนไขในการรับพิจารณาคาขอความเห็นชอบของบุคคลนั้น
ในคราวต่อไป โดยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เกินสิ บปี สาหรับเหตุในแต่ละกรณี ทั้งนี้ สานักงานอาจ
แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงระยะเวลาหรื อเงื่อนไขที่กาหนดไปแล้วนั้นได้ หากปรากฏภายหลังว่ามีกรณี
ที่บุคคลดังกล่าวเข้าเหตุที่กาหนดเพิ่มเติม
หมวด 4
ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาสั่งการของสานักงาน
_________________
ข้อ 32 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 31 สานักงานจะนาปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้
ประกอบการพิจารณา
(1) พฤติกรรมของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์
(2) ผลกระทบหรื อความเสี ยหายจากการกระทาของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่มีต่อผูล้ งทุน
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(3) การแก้ไขหรื อการดาเนินการอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนเพื่อแก้ไข เยียวยา
หรื อป้ องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ าอีก
(4) พฤติกรรมอื่นของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานหรื อ
ขัดขวางการปฏิบตั ิงานของสานักงาน
(5) ประวัติหรื อพฤติกรรมในอดีตอื่นใดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ไม่เหมาะสม
ในการพิจารณาข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง สานักงานจะ
พิจารณาโดยคานึงถึงพฤติกรรมหรื อผลกระทบที่เกิดจากบุคลากรของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ รวมทั้ง
ความตระหนักของผูก้ ระทาในเรื่ องดังกล่าว เช่น จงใจ หรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็ นต้น ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

