
 

 

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
ที่ กร. 8 /2557 

เร่ือง  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นทรัสต ี
ของทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุน 

_________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 12(3) มาตรา 13  
วรรคหน่ึง มาตรา 37(4) มาตรา 38 มาตรา 57(7) และมาตรา 58 แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน พ.ศ. 2550  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบักับการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับทรัสต์เพื่อ 
กิจการเงินร่วมลงทุนดงัต่อไปน้ี 
  (1)  การก่อตั้งทรัสต ์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวด 1 
  (2)  การท าหนา้ที่ของทรัสตี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในหมวด 2 

ขอ้ 3   ในประกาศน้ี 
  “ทรัสต”์  หมายความว่า   ทรัสตท์ี่ก่อตั้งข้ึนเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน 
  “กิจการเงินร่วมลงทุน”  หมายความว่า   กิจการเงินร่วมลงทุนที่มีลกัษณะตามที่ก าหนด
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร.7/2557  เร่ือง การก าหนด
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ใหใ้ชท้รัสตไ์ด ้(ฉบบัที่ 2 )  ลงวนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
  “กลุ่มบุคคลเดียวกัน”  หมายความว่า   บุคคลที่มีความสัมพนัธ์ในลกัษณะใด  
ลกัษณะหน่ึงหรือหลายลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  คู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
  (2)  นิติบุคคล และผูถื้อหุ้นหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซ่ึงถือหุ้นหรือ  
เป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจ านวนหุ้น 
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
  (3)  กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  แต่ทั้งน้ี มิให้รวมถึงกองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 

“ผูล้งทุนรายใหญ่”  หมายความว่า   ผูล้งทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ 
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  ขอ้ 4   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) การปฏิบตัิในรายละเอียดของ
ขอ้ก าหนดตามประกาศน้ี เพื่อเป็นการให้แนวทางปฏิบตัิที่ถือว่าเหมาะสมและสอดคลอ้งตามประกาศน้ี 
และหากผูก่้อตั้งทรัสต ์หรือทรัสตี แลว้แต่กรณี ปฏิบตัิตามแนวทางดังกล่าวแลว้ ให้ถือว่าผูก่้อตั้งทรัสต ์
หรือทรัสตี แลว้แต่กรณี มีการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดในประกาศน้ีในเร่ืองที่มีการออกแนวทางนั้น 

หมวด 1 
การก่อตั้งทรัสต ์

______________________ 

ขอ้ 5   ใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีเป็นผูก่้อตั้งทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุนได ้
(1)  ทรัสตีของทรัสตน์ั้น   
(2)  ผูท้ี่จะเขา้เป็นผูจ้ดัการทรัสตข์องทรัสตน์ั้น 

  ขอ้ 6   ในกรณีผูก่้อตั้งทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุนเป็นบุคคลเดียวกนักบัทรัสตี  
ให้บุคคลดงักล่าวยื่นคู่ฉบบัของหนงัสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสตต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย
ใบทรัสต ์หรือก่อนสิทธิของผูร้ับผลประโยชน์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสตจ์ะมีผลบงัคบั 

  ขอ้ 7   ห้ามมิให้ทรัสตีก่อตั้งหรือรับเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุนที่มี 
ลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีผูล้งทุนรายใหญ่เป็นผูร้ับประโยชน์เกินสิบราย 
  (2)  มีทรัพยสิ์นเร่ิมแรกเป็นอย่างอ่ืนที่มิใช่เงิน 

ขอ้ 8   ผูก่้อตั้งทรัสตห์รือทรัสตีจะมีส่วนไดเ้สียในการรับประโยชน์จากทรัสตท์ี่ตน
เป็นผูก่้อตั้งทรัสตห์รือเป็นทรัสตีไดไ้ม่เกินร้อยละห้าสิบของผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดข้ึนจาก 
การจดัการทรัสต ์
  การค านวณส่วนได้เสียในการรับประโยชน์ตามวรรคหน่ึง ให้นบัรวมส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบุคคลเดียวกันกบัผูก่้อตั้งทรัสตห์รือทรัสตีดว้ย 

หมวด 2 
การท าหนา้ที่ของทรัสตี 

____________________ 

 ขอ้ 9   ทรัสตีของทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นหมวดน้ี และหลกัเกณฑข์ั้นต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสต ี
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 ในกรณีที่หลกัเกณฑข์ั้นต ่าตามวรรคหน่ึงมีสาระที่ขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑ์ 
ในประกาศน้ี ให้ทรัสตีปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นประกาศน้ีเป็นส าคญั 

 ขอ้ 10   เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการจดัการทรัสตเ์พื่อกิจการ 
เงินร่วมลงทุน ให้ทรัสตีมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัการทรัสต ์เพื่อดูแลจดัการทรัสตใ์นส่วนที่เป็น 
การด าเนินงานทางธุรกิจ โดยทรัสตีตอ้งสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระในการติดตาม ดูแล 
และตรวจสอบให้ผูจ้ดัการทรัสตด์งักล่าว ดูแลจดัการทรัสตเ์พือ่กิจการเงินร่วมลงทุนให้เป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต ์และพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ 
กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

 ขอ้ 11   ในกรณีที่ไม่มีผูจ้ดัการทรัสต ์หรือผูจ้ดัการทรัสตท์ี่ไดร้ับมอบหมายตามขอ้ 10
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้ให้ทรัสตีเขา้จดัการทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามความจ าเป็นเพื่อ
ป้องกัน ยบัย ั้ง หรือจ ากดัมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของทรัสตห์รือผูรั้บประโยชน์
ทั้งปวง และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละพระราชบญัญตัิทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ในการจดัให้มีผูจ้ดัการทรัสตร์ายใหม่ 
 ทรัสตีที่เขา้จดัการทรัสตเ์พื่อกิจการเงินร่วมลงทุนตามวรรคหน่ึงจะมอบหมายให้ 
บุคคลอ่ืนจดัการทรัสตแ์ทนในระหว่างนั้นก็ได ้ ทั้งน้ี ภายในขอบเขต หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขที่สัญญา
ก่อตั้งทรัสตไ์ดร้ะบุไว ้

 ขอ้ 12   ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของทรัสตี ให้ทรัสตีด าเนินการดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 (1)  ดูแลหรือด าเนินการให้สัญญาก่อตั้งทรัสตม์ีสาระเป็นไปตามพระราชบญัญตัิ 
ทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  ตลอดจนประกาศ กฎ และค าส่ังที่ออกโดยอาศยัอ านาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว 
 (2)  ดูแลหรือด าเนินการให้การจดัการทรัสตม์ีลกัษณะเป็นการประกอบกิจการ 
เงินร่วมลงทุนตลอดอายุของทรัสต์ 
 (3)  ในกรณีที่ทรัสตม์ีผูร้ับประโยชน์เป็นผูล้งทุนรายใหญ่ ตอ้งดูแลหรือด าเนินการให้
มีผูล้งทุนรายใหญ่ ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินสิบราย  เวน้แต่การเกินจ านวนดงักล่าวเกิดจากการไดม้า
ทางมรดก 
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ขอ้ 13   ให้ทรัสตีจดัท าและส่งรายงานการลงทุนของทรัสตต์่อส านักงาน ก.ล.ต.  
ภายในสิบห้าวนันับแต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของทรัสต ์ตามแบบ PE Trust-1 ที่จดัไวบ้นเวบ็ไซต์ 
ของส านักงาน ก.ล.ต. 

   ประกาศ  ณ  วนัที่ 16  มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 
 
 

 (นายอชัพร  จารุจินดา) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 


