ประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สร. 58/2563
เรื่ อง การลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่ วมลงทุน
____________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) มาตรา 23 และมาตรา 24
แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สานักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่ วมลงทุน
“กิจการเงินร่ วมลงทุน” หมายความว่า กิจการเงินร่ วมลงทุนที่มีลกั ษณะตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 7/2557 เรื่ อง การกาหนดประเภท
ธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
“ผูจ้ ดั การทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การทรัสต์ตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
หมวด 1
ทรัสตีลาออก
______________________
ข้อ 3 ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดเงื่อนไขในการลาออกของทรัสตีไว้
ให้ทรัสตีที่ประสงค์จะลาออกจากการทาหน้าที่แจ้งการลาออกเป็ นหนังสื อให้ผูถ้ ือใบทรัสต์ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
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หมวด 2
การถอดถอนทรัสตี
____________________
ข้อ 4 ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัสตีมิได้จดั การทรัสต์ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ หรื อพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ผูถ้ ือใบทรัสต์ซ่ ึงถือ
หน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด อาจเข้าชื่อกัน
ทาหนังสื อขอให้ผจู ้ ดั การทรัสต์ดาเนินการถอดถอนทรัสตีได้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบทรัสต์ตอ้ งระบุเหตุผล
ในการถอดถอนทรัสตี และเสนอชื่อทรัสตีรายใหม่ (ถ้ามี)
ข้อ 5 เมื่อผูจ้ ดั การทรัสต์ได้รับหนังสื อขอให้ดาเนินการถอดถอนทรัสตีตามข้อ 4 แล้ว
ให้ผจู ้ ดั การทรัสต์ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติถอดถอนทรัสตี โดยวิธีการจัดประชุมผูถ้ ือใบทรัสต์
การส่งหนังสื อเพื่อขอมติจากผูถ้ ือใบทรัสต์ หรื อวิธีการอื่นใดโดยคานึงถึงความเหมาะสมของผูถ้ ือใบทรัสต์
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติจากผูถ้ ือใบทรัสต์ให้เป็ นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เว้นแต่ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ ต้องได้รับมติเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือ
ใบทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนต้องไม่เป็ น
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในกรณีดงั กล่าวด้วย
ข้อ 6 เมื่อผูจ้ ดั การทรัสต์ได้ดาเนินการตามข้อ 5 แล้วเสร็ จ ให้แจ้งมติถอดถอน
ทรัสตีเป็ นหนังสื อให้ผถู ้ ือใบทรัสต์ ทรัสตี และสานักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันทาการนับแต่
วันที่มีมติ
หมวด 3
การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
____________________
ข้อ 7 ในกรณี ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดเรื่ องการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ไว้
เมื่อปรากฏเหตุทรัสตีลาออกตามหมวด 1 หรื อถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ตามหมวด 2 ผูถ้ ือใบทรัสต์
ซึ่งถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหน่วยทรัสต์ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
อาจเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้ผจู ้ ดั การทรัสต์ดาเนินการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ได้
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ข้อ 8 เมื่อผูจ้ ดั การทรัสต์ได้รับหนังสื อขอให้ดาเนินการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
ตามข้อ 7 แล้ว ให้ผจู ้ ดั การทรัสต์ดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ โดยให้ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5
ข้อ 9 ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบทรัสต์ไม่เข้าชื่อกันขอให้ดาเนินการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
ตามข้อ 7 หรื อผูจ้ ดั การทรัสต์ไม่สามารถดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ตามข้อ 8
ให้ผจู ้ ดั การทรัสต์สรรหาทรัสตีรายอื่น และดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติ แต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
โดยให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 5
ข้อ 10 ทรัสตีรายเดิมต้องทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปตามความจาเป็ นเฉพาะการดูแล
รักษาประโยชน์หรื อการใช้สิทธิในทรัสต์เพื่อมิให้ทรัสต์เสียหาย เสื่ อมค่า หรื อไร้ประโยชน์ จนกว่า
ทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือทรัสต์
ข้อ 11 เมื่อผูจ้ ดั การทรัสต์ดาเนินการตามข้อ 8 หรื อข้อ 9 แล้วเสร็จ ให้ทรัสตีรายเดิม
หรื อผูจ้ ดั การทรัสต์แจ้งมติแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เป็ นหนังสื อให้ผถู ้ ือใบทรัสต์และสานักงาน ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่มีมติ และให้ดาเนิ นการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อแต่งตั้งทรัสตี
รายใหม่ให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่มีมติดงั กล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางสาวรื่ นวดี สุวรรณมงคล)
เลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

