ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สช. 26/2558
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
___________________________
โดยที่ขอ้ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2558 เรื่ อง การออก
และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
กาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน และเพื่อเป็ นการ
กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็ นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สานักงานออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดั ตั้งขึ้น
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อ 2 นอกจากที่ได้กาหนดไว้ในประกาศนี้ การดาเนิ นการเกี่ยวกับเรื่ องดังต่อไปนี้
ให้เป็ นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน โดยอนุโลม
(1) การขอความเห็นชอบ การให้ความเห็นชอบ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบ
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(2) การสิ้ นสุ ดของการให้ความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(3) หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิหน้าที่ของผูจ้ ดั การกองทรัสต์
(4) อานาจของสานักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (1) (2) หรื อ (3)
ข้อ 3 ผูท้ ี่จะได้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) แสดงได้วา่ มีหรื อจะมีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยอย่างน้อยต้องมี ผูร้ ับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดู แลจัดการ
ทรัพย์สินของกองทรัสต์ และมีบุคลากรอีกไม่น้อยกว่าสองราย ซึ่งมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนดังนี้
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(ก) มีความรู ้และประสบการณ์ ดา้ นบริ หารจัดการลงทุนหรื อการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานรวมกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี ภายใน
ช่วงระยะเวลาห้าปี ก่อนวันยืน่ คาขอ
(ข) มีความรู ้ความสามารถในการวัดมูลค่า (valuation) ของทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างน่าเชื่อถือ
(2) ในกรณีที่ผขู ้ อความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษทั ที่มีวตั ถุประสงค์
ในการประกอบธุรกิจการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นธุรกิจหลัก ต้องมีกรรมการที่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) มีกรรมการที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยอย่างน้อยสองคน โดยอย่างน้อยหนึ่งคน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระตาม (ข)
(ข) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดของ
ผูข้ อความเห็นชอบ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ โดยอนุโลม
ข้อ 4 ในการดูแลจัดการกองทรัสต์ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งจัดให้มีคณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาการลงทุนอย่างน้อยหนึ่งคณะ เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุนใน
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทรัสต์
ลงทุน
คณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ผูแ้ ทนจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ โดยผูแ้ ทนอย่างน้อยหนึ่งรายต้องเป็ นบุคคลที่มี
คุณสมบัติตาม (ก) และ (ข) ของข้อ 3(1)
(2) ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูม้ ีประสบการณ์ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั โดยอนุโลม
ข้อ 5 ในการขอคาปรึ กษาหรื อคาแนะนาจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาการลงทุน
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) ดาเนินการให้กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนแจ้งการมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา
(2) ห้ามมิให้กรรมการที่ปรึ กษาการลงทุนผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณาไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม เข้าร่ วมพิจารณาในเรื่ องนั้น
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ข้อ 6 ในการดูแลจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ ง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ดาเนินการหรื อดูแลให้มีการดาเนินการตามกลไกที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ได้จดั ให้มี
ขึ้นเพื่อกากับดูแลการลงทุนและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของผลตอบแทน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทบทวนและปรับปรุ งให้กลไกดังกล่าวมีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ
(2) จัดให้มีมาตรการเพื่อให้ผเู ้ ช่า ผูร้ ับสิ ทธิ หรื อผูร้ ับดาเนินการในทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐาน รายงานข้อเท็จจริ งพร้อมทั้งเหตุผลต่อผูจ้ ดั การกองทรัสต์โดยไม่ชกั ช้า เมื่อมี
เหตุการณ์หรื อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
(3) ในกรณีที่พบความผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรื อผลตอบแทนที่กองทรัสต์ได้รับหรื อพึงได้รับ ต้องปรับปรุ ง
แก้ไขหรื อดาเนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดหรื อข้อบกพร่ องดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ 7 ในกรณีที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ไม่สามารถดารงคุณสมบัติให้เป็ นไปตามข้อ 3
หรื อไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ให้บทบังคับกรณีดงั กล่าวเป็ นไปตามบทบังคับที่
กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
โดยอนุโลม
ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

