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 Executive Summary 
 

 ปัจจุบนักองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(“REIT”) และกองทรัสตเ์พื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน (“Infra Trust”) จดัเป็นตราสารท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) และควรมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลเช่นเดียวกบับริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

(1) หนา้ท่ีตามกฎหมายในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตเ์ก่ียวกบัฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน เน่ืองจากกองทรัสตเ์ป็นเพียงกองทรัพยสิ์น  ดงันั้น ในทางปฏิบติัผูจ้ดัการ
กองทรัสตจึ์งท าหนา้ท่ีด าเนินการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแทนกองทรัสต ์ซ่ึงหากผูจ้ดัการ
กองทรัสตไ์ม่ท าหนา้ท่ีดงักล่าว กองทรัสตจ์ะตอ้งเป็นผูรั้บผดิและจ่ายค่าปรับ ส านกังานจึงก าหนดให้
สัญญาก่อตั้งทรัสตร์ะบุไวว้า่ ผูจ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผดิชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดแก่
กองทรัสตอ์นัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผดิหนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ เพื่อให้
กองทรัสตส์ามารถไล่เบ้ียค่าปรับจากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้ 

(2) กรรมการ ผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจล่วงรู้
ขอ้มูลภายในตอ้งจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหน่วยของกองทรัสต ์(“รายงานตามมาตรา 59”)  
อยา่งไรก็ดี ปัจจุบนัยงัไม่มีขอ้ก าหนดดงักล่าว  
 ต่อมา ไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัท่ี 5)  
พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”) โดยไดเ้พิ่มเติมมาตรา 33/1 ใหค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนด
ประเภทกองทรัสต ์ประเภทหลกัทรัพย ์และผูมี้หนา้ท่ียืน่ค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ได ้
(“ค าขอฯ”) อนัจะเป็นผลใหผู้จ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นผูมี้หนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลกองทรัสตโ์ดยตรง  
โดยหากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่ท าหนา้ท่ีจะมีความรับผดิโดยตรงเช่นเดียวกบับริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ 
 การรับฟังความเห็นคร้ังน้ี (“hearing”) จึงเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นใน 2 เร่ือง  ดงัน้ี 

1. การก าหนดให ้REIT และ Infra Trust เป็นหลกัทรัพยต์ามมาตรา 33/1  
ก าหนดใหผู้ท่ี้จะเป็นผูก่้อตั้งทรัสตห์รือผูก่้อตั้งทรัสต ์(กรณีท่ีเป็นการเสนอขายหลกัทรัพย ์

IPO) เป็นผูมี้หนา้ท่ียืน่ค าขอฯ และผูจ้ดัการกองทรัสต ์(กรณีหลงัจาก IPO) มีหนา้ท่ีปฏิบติัตาม พ.ร.บ. 
หลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์เช่น การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรา 56 เป็นตน้ 

 ทั้งน้ี การน ามาตรา 33/1 มาใชบ้งัคบักบั REIT และ Infra Trust จะท าใหผู้จ้ดัการกองทรัสต ์
มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลโดยตรงเช่นเดียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และ 
ส านกังานสามารถด าเนินการเอาผดิกบัผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดโ้ดยตรง โดยจะมีการยกเลิกขอ้ก าหนดใน 
สัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์ใหก้องทรัสตไ์ล่เบ้ียกบัผูจ้ดัการกองทรัสตก์รณีท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีใน 
การเปิดเผยขอ้มูล ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์เพื่อไม่ใหเ้ป็นภาระท่ีซ ้ าซอ้นกบัความรับผดิทางมาตรา 33/1 
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2. การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหน่วย REIT และ Infra Trust ตามมาตรา 59 
ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละผูส้อบบญัชีของกองทรัสต์  

มีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหน่วย REIT และ Infra Trust  ต่อส านกังาน โดยมีหลกัเกณฑเ์ป็นไปใน 
แนวทางเดียวกบัการจดัท าและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ท่ีใชก้บักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี 
ของบริษทัจดทะเบียน  

 อน่ึง การรับฟังความคิดเห็นคร้ังน้ีจะมีไปจนถึงวนัท่ี 4 มิถุนายน 2561 โดยผูท่ี้ประสงคจ์ะแสดง
ความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อส านกังานไดท้ั้งในรูปเอกสารหรือ e-mail ตาม
รายละเอียดท่ีระบุไว ้ ทั้งน้ี ส านกังานขอเสนอช่ือเจา้หนา้ท่ีส าหรับการติดต่อสอบถาม ดงัน้ี 

ทางโทรศพัท ์:  ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
1. นายนิติ  อินทรวชิา          โทรศพัท ์ 0-2263-6111  e-mail : niti@sec.or.th 
2. นางสาวชชันี ภาวศุทธิกุล  โทรศพัท ์ 0-2263-6105  e-mail : chatchan@sec.or.th 
3. นางสาววรรณษา อ้ือเช่ียวชาญกิจ โทรศพัท ์ 0-2263-6123  e-mail : wannasa@sec.or.th 

ทางไปรษณีย ์:  ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน 
  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
  ชั้น 24 เลขท่ี 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต 
  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  
  กรุงเทพฯ 10900 

ทางโทรสาร :  0-2263-6502       

  



  

 

1.1  เน่ืองจาก REIT และ Infra Trust (รวมเรียกวา่ “กองทรัสต”์) จดัเป็นตราสารท่ีจดทะเบียน 
อยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส านกังานจึงมีแนวคิดท่ีจะใหก้องทรัสตมี์การเปิดเผยขอ้มูล เช่นเดียวกบั 
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูล้งทุน ซ่ึงขอ้จ ากดัของกฎหมายส่งผลใหเ้กิดปัญหา 
ใน 2 เร่ือง ดงัน้ี  

(1) หนา้ท่ีตามกฎหมายในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตเ์ก่ียวกบัฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานเป็นของกองทรัสตซ่ึ์งเป็นเพียงกองทรัพยสิ์น  ดงันั้น ในทางปฏิบติัผูจ้ดัการกองทรัสต์ 
จึงท าหนา้ท่ีด าเนินการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวแทนกองทรัสต ์ ส่งผลใหเ้กิดปัญหาหากผูจ้ดัการ
กองทรัสตไ์ม่ท าหนา้ท่ีดงักล่าว กองทรัสตจ์ะตอ้งเป็นผูรั้บผดิและจ่ายค่าปรับ ท่ีผา่นมาส านกังานจึงไดอ้อก
ประกาศก าหนดใหผู้จ้ดัการกองทรัสตต์อ้งรับผดิชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดแก่กองทรัสต ์
อนัเน่ืองมาจากการท่ีผูจ้ดัการกองทรัสตก์ระท าผิดหนา้ท่ีของตนไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ โดยใหก้ าหนด 
ไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ส่งผลใหก้องทรัสตส์ามารถไล่เบ้ียค่าปรับจากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ด ้แต่ผูจ้ดัการ
กองทรัสตย์งัไม่ไดมี้หนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงจะต่างจากกรณีของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์  

(2) ยงัไม่มีขอ้ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารของผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชีกองทรัสต์ 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีอาจล่วงรู้ขอ้มูลภายในตอ้งจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหน่วยของกองทรัสต ์ 

1.2  ปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  
(“พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์”) เพื่อใหมี้ขอ้ก าหนดรองรับเร่ืองดงักล่าว โดย พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัท่ี 5)  
พ.ศ. 2559 ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมมาตรา 33/1 ซ่ึงมีวตัถุประสงคท่ี์จะแกปั้ญหาตามท่ีกล่าวในขอ้ 1.1  
โดยก าหนดให้ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีและความรับผดิชอบโดยตรงในการจดัท าและเปิดเผยขอ้มูล 
ของกองทรัสตเ์ช่นเดียวกบับริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์เพื่อใหส้ามารถด าเนินการเอาผดิทางกฎหมาย 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสตซ่ึ์งเป็นผูมี้หนา้ท่ีและกระท าผดิไดโ้ดยตรง โดยมาตราดงักล่าวบญัญติัให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดประเภทกองทรัสต ์ประเภทหลกัทรัพย ์และผูมี้หนา้ท่ียืน่ค าขอฯ 
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัเก่ียวกบัการออกหลกัทรัพยเ์ช่นเดียวกบับริษทั 
ท่ีออกหลกัทรัพย ์ทั้งการปฏิบติัตามเง่ือนไขการอนุญาต การเปิดเผยขอ้มูลงบการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทรัสตต์ามมาตรา 56 และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหน่วยของกองทรัสตข์องบุคคล
ขา้งตน้ตามมาตรา 59 เป็นตน้ 

 

1. เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดหลกัเกณฑ์ 
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2.1 เพื่อใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักองทรัสตต่์อผูล้งทุนอยา่งเพียงพอเพื่อประกอบ 
การตดัสินใจลงทุน และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากลของ IOSCO เช่น การเปิดเผยขอ้มูลงบการเงิน 
และผลการด าเนินงานของกองทรัสตต์ามมาตรา 56 และการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหน่วย
ของ REIT และ Infra Trust ของบุคคลท่ีก าหนดตามมาตรา 59 เป็นตน้   

2.2 การบงัคบัใชก้ฎหมายถูกตอ้งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบของผูมี้หนา้ท่ีในการบริหารจดัการกองทรัสต ์ซ่ึงไดแ้ก่ ผูจ้ดัการกองทรัสต ์
หรือผูก่้อตั้งทรัสตโ์ดยตรง และหากไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ี ก็จะมีภาระความรับผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ 

 3.1 การก าหนดให้ REIT และ Infra Trust เป็นหลกัทรัพย์ตามมาตรา 33/1 
เพื่อใหผู้ก่้อตั้งทรัสตมี์หนา้ท่ียืน่ค  าขอฯ และผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีปฏิบติัตาม พ.ร.บ. 

หลกัทรัพยฯ์ ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย ์เช่น การเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรา 56 จึงเห็นควรให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให ้REIT และ Infra Trust เป็นหลกัทรัพยต์ามมาตรา 33/1 และก าหนด 
ผูมี้หนา้ท่ีในการยืน่ค าขอฯ ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ประเภทหลกัทรัพยแ์ละกองทรัสต ์ไดแ้ก่ 
(1.1) หน่วยทรัสตแ์ละตราสารหน้ีท่ีออกโดยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 
(1.2) หน่วยทรัสตแ์ละตราสารหน้ีท่ีออกโดยทรัสตเ์พื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน  

 (2)  ผูมี้หนา้ท่ีในการยืน่ค าขอฯ ไดแ้ก่    
 (2.1) ผูท่ี้จะเป็นผูก่้อตั้งทรัสตห์รือผูก่้อตั้งทรัสต ์เฉพาะกรณีท่ีเป็นการเสนอขาย 
    หลกัทรัพย ์ท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)    

 (2.2) ผูมี้หนา้ท่ีจดัการกองทรัสต ์กรณียืน่ค  าขอฯ คร้ังถดัมาหลงัจาก IPO แลว้ 

 ทั้งน้ี การก าหนดขา้งตน้ไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มหนา้ท่ีให้แก่ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พราะปัจจุบนั 
ผูจ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลของ REIT และ Infra Trust ตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์
อยูแ่ลว้ แต่จะมีผลใหผู้จ้ดัการกองทรัสตมี์หนา้ท่ีและมีความรับผดิทางกฎหมายโดยตรงตามมาตรา 268/1  
ซ่ึงเป็นบทลงโทษกรณีบุคคลดงักล่าวไม่เปิดเผยขอ้มูลหรือไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีภายหลงัไดรั้บอนุญาต  
และในกรณีท่ีกรรมการ หรือผูจ้ดัการของบริษทัผูจ้ดัการกองทรัสตบ์กพร่องต่อหนา้ท่ีก็จะมีความผดิตาม 
มาตรา 300 เช่นเดียวกบักรณีกรรมการ หรือผูจ้ดัการของบริษทัจดทะเบียนดว้ย ซ่ึงต่างจากปัจจุบนัท่ีหาก
ผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่ท าหนา้ท่ีดงักล่าว กองทรัสตจ์ะเป็นผูรั้บผดิแทน และค่อยมาด าเนินการไล่เบ้ียค่าปรับ 
จากผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์    

2. เป้าหมายทีต้่องการบรรลุ 

3. หลกัเกณฑ์ทีเ่สนอ 
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 อน่ึง เม่ือส านกังานด าเนินการโดยตรงกบัผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ดแ้ลว้ จึงจะไม่ด าเนินการกบั
กองทรัสตอี์ก ซ่ึงเม่ือกองทรัสตไ์ม่ตอ้งรับผดิจากการไม่เปิดเผยขอ้มูล จึงไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งไล่เบ้ีย 
กบัผูจ้ดัการกองทรัสต ์ส านกังานจึงเห็นควรยกเลิกขอ้ก าหนดดงักล่าวในคราวเดียวกนัดว้ย ส าหรับ 
กองทรัสตท่ี์ไดมี้การจดัตั้งแลว้และมีขอ้ก าหนดดงักล่าวในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ส านกังานจะมีหนงัสือแจง้ให้ 
ผูจ้ดัการกองทรัสตแ์ละทรัสตีด าเนินการแกไ้ขขอ้ความดงักล่าวในสัญญาก่อตั้งทรัสตต่์อไป 

 

 

 

 

 

 
 
3.2  หลกัเกณฑ์การจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหน่วย REIT และ Infra Trust ตาม

มาตรา 59 
  หลกัเกณฑปั์จจุบนั 

  หลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 ครอบคลุม
เฉพาะกรณีการรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี 
(“บุคคลวงใน”) ของบริษทัจดทะเบียน (“บจ.”) เท่านั้น โดยส านกังานไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการรายงาน 
ซ้ือ /ขาย /โอน /รับโอนหลกัทรัพยข์องบุคคลวงในของ บจ. ทุกส้ินวนัผา่นทางหนา้เวบ็ไซตข์องส านกังาน 
เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถติดตามความเคล่ือนไหวการถือหลกัทรัพยแ์ละเขา้ใจภาพรวมเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
ของบุคคลวงในไดดี้ข้ึน  อยา่งไรก็ดี ในปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัเกณฑก์ารรายงานตามมาตรา 59 ท่ีก าหนด
ครอบคลุมไปถึงกรณีของบุคคลวงในของกองทรัสต ์ท าใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลของกองทรัสตซ่ึ์งเป็น
หลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยย์งัไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่มีขอ้มูลในการติดตาม
ในกรณีท่ีบุคคลดงักล่าวอาจใชป้ระโยชน์จาก inside information ในการซ้ือหรือขายหน่วย REIT และ 
InfraTrust  

  แนวทางทีเ่สนอ 
 ส านกังานเห็นควรก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์
ของ REIT และ Infra Trust ตามมาตรา 59 ใหมี้แนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารรายงานตามมาตรา 59 
ท่ีใชก้บับริษทัท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ค าถามที ่1 : ท่านเห็นดว้ยหรือไมท่ี่ผูจ้ดัการกองทรัสตซ่ึ์งเป็นผูย้ืน่ค  าขอฯ และบริหารจดัการกองทรัสต์
ภายหลงัจากไดรั้บอนุญาตมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยขอ้มูลกองทรัสต ์เช่นเดียวกบั
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์และหากผูจ้ดัการกองทรัสตไ์ม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีควรมีภาระความรับผดิตามกฎหมาย 
แทนท่ีจะใหเ้ป็นความรับผิดของกองทรัสต์ 

ค าถามที ่2 : ท่านเห็นดว้ยหรือไมว่า่ ควรยกเลิกขอ้ก าหนดภาระความรับผดิของผูจ้ดัการกองทรัสตท่ี์ซ ้ าซอ้น
กบัความรับผดิตามมาตรา 33/1 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 
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ท่ี สจ. 12/2552 เร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี 
ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยสามารถสรุปสาระส าคญัของหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน :  
กรณีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัจ ากดั : กรรมการ ผูบ้ริหาร1 คณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ี

ในการตดัสินใจการลงทุนของกองทรัสต ์เช่น คณะกรรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์(Investment 
Committee: “IC”) (ถา้มี) และผูส้อบบญัชีกองทรัสต ์

กรณีผูจ้ดัการกองทรัสตเ์ป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ 
การจดัการกองทุน (“บลจ”) : กรรมการ ผูบ้ริหาร คณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีในการตดัสินใจการลงทุนของ
กองทรัสต ์เช่น คณะกรรมการ IC (ถา้มี) ผูจ้ดัการฝ่ายงานหลกัท่ีรับผดิชอบงานการจดัตั้งและการลงทุนใน
กองทรัสต ์(“ผูจ้ดัการฝ่ายงานหลกัฯ”) และผูส้อบบญัชีกองทรัสต์ 

  ทั้งน้ี การก าหนดใหค้ณะกรรมการ IC และผูจ้ดัการฝ่ายงานหลกัฯ มีหนา้ท่ีรายงาน 
การถือครองหลกัทรัพยต์ามมาตรา 59 เน่ืองจากคณะกรรมการ IC ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูจ้ดัการ
กองทรัสตจ์ะมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาด าเนินงานและตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การบริหารจดัการลงทุนของกองทรัสต ์เช่น แผนกลยทุธ์ และติดตามทบทวนการด าเนินงานของ
กองทรัสต ์เป็นตน้ รวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายหลกัฯ ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการหลกัในการบริหารกองทรัสตซ่ึ์งมี  
inside information  จึงเห็นควรใหค้ณะกรรมการ IC และผูจ้ดัการฝ่ายงานหลกัฯ มีหนา้ท่ีรายงานขอ้มูล
ตามมาตรา 59 ดว้ย 

(2) การนบัรวมหลกัทรัพยข์องบุคคลท่ีมีความใกลชิ้ด :  
คู่สมรส /บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ /ผูถื้อหลกัทรัพยแ์ทน (nominee) 

(3) ประเภทหลกัทรัพย ์: หน่วยทรัสต ์
(4) ระยะเวลารายงาน :  

รายงาน 59-1 :  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีกองทรัสตปิ์ดการเสนอขายหน่วยทรัสต ์
ต่อประชาชน 

รายงาน 59-2 :  ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่มีการเปล่ียนแปลงการถือหน่วยทรัสต ์
(5) วธีิรายงาน : โดยยืน่แบบดว้ยวธีิยืน่แบบ hard copy ต่อส านกังานหรือยืน่แบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ต่อส านกังาน  
  

                                                        
1 ผูบ้ริหาร  หมายความวา่   ผูจ้ดัการ หรือผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ่ึ้งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ีทุกราย และใหห้มายความรวมถึงผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหาร
ในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า  
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(6) ขอ้มูลหลกัท่ีตอ้งรายงาน : 
- ช่ือผูถื้อหลกัทรัพย ์/ช่ือบุคคลอ่ืนท่ีตอ้งถูกนบัรวมการถือหลกัทรัพย ์
- ประเภทหลกัทรัพย ์/วนัท่ีมีการไดม้า-จ าหน่าย 
- จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือก่อนการไดม้า-จ าหน่าย 
- จ านวนท่ีไดม้า-จ าหน่าย และราคาเฉล่ีย  
- จ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือหลงัการไดม้า-จ าหน่าย 
- วธีิการไดม้า-จ าหน่าย 
- ช่ือ /ความสัมพนัธ์กบัผูซ้ื้อหรือผูโ้อน 

(7) การเกิดหนา้ท่ีการรายงานตามมาตรา 59 : เม่ือผูก่้อตั้งทรัสต ์หรือผูจ้ดัการกองทรัสต ์
ไดรั้บอนุญาตใหเ้สนอขายหน่วย REIT และ Infra Trust 

(8) ขอ้ยกเวน้การรายงาน : การไดห้ลกัทรัพยต์ามสัดส่วนจ านวนหน่วยทรัสต ์
ท่ีผูถื้อหน่วยทรัสตแ์ต่ละคนถืออยู ่(Right Offering) /การไดม้าโดยมรดก  

ทั้งน้ี แนวทางขา้งตน้เป็นไปในแนวเดียวกบัการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของ บจ.  อยา่งไรก็ดี ส านกังานอยูร่ะหวา่งการปรับปรุงหลกัเกณฑ ์
ของการรายงานตามมาตรา 59 ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของ บจ. ใหมี้ความครอบคลุม
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (DW) สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในลกัษณะ 
เช่น single stock future เป็นตน้ ความชดัเจนในการนบัรวมการถือหลกัทรัพยข์องบุคคลวงในกบัผูท่ี้อยูกิ่น
ฉนัสามีภรรยา และการอ านวยความสะดวกใหส่้งรายงานตามมาตรา 59 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยส านกังานอยูร่ะหวา่งการจดัท าเอกสาร hearing ร่างประกาศการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของ บจ. และจะเผยแพร่ท่ีหนา้เวบ็ไซตส์ านกังาน  
ซ่ึงส านกังานจะด าเนินการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนัต่อไป 

 

  
  

ค าถามที ่3 : ท่านเห็นดว้ยหรือไมว่า่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการกองทรัสต ์และผูส้อบบญัชี เป็นบุคคล 
ท่ีรู้ inside information  ดงันั้น การเปิดเผยขอ้มูลการถือครองและการเปล่ียนแปลงการถือครอง
หน่วยทรัสตจ์ะช่วยใหผู้ล้งทุนสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลติดตามความเคล่ือนไหวการถือครองหน่วยทรัสต์
และเขา้ใจภาพรวมเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของบุคคลวงในไดดี้ข้ึน   
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หลกัเกณฑด์งักล่าวคาดวา่จะมีผลใชบ้งัคบัหลงัจากท่ีออกประกาศแลว้ 3 เดือน เพื่อให้ผูจ้ดัการ
กองทรัสตแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีระยะเวลาหน่ึงเพื่อศึกษาท าความเขา้ใจกบัระบบการรายงานตามมาตรา 59 

4. ระยะเวลาทีค่าดว่าประกาศจะมีผลใช้บังคับ 
 



  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทัว่ไป 
ช่ือผูต้อบ_________________________________ต าแหน่ง__________________________________ 
ช่ือบริษทั__________________________________________________________________________
โทรศพัท_์_____________________โทรสาร_____________________E-mail ___________________ 
 

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น 
  ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ท่ีไม่ใช่ บลจ.    ผูจ้ดัการกองทรัสต ์ท่ีเป็น บลจ. 
  ทรัสตี       ผูล้งทุน  
  ผูส้อบบญัชี     ท่ีปรึกษากฎหมาย  
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ____________________________  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ท่ีส านกังานจะมีการก าหนดหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ผู้จัดการกองทรัสต์ซ่ึงเป็นผู้ย่ืนค าขออนุญาต และบริหารจัดการกองทรัสต์ภายหลงัจากได้รับอนุญาต 
มีหน้าที่และความรับผดิชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลกองทรัสต์ เช่นเดียวกบับริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์  
และหากผู้จัดการกองทรัสต์ไม่ปฏิบัติตามหน้าทีค่วรมีภาระความรับผดิตามกฎหมาย แทนทีจ่ะให้เป็น 
ความรับผดิของกองทรัสต์ 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  

ขอ้เสนอแนะ             
             
              

 

 

 

 

แบบส ารวจความคดิเห็น  
เร่ือง หลกัการออกหลกัเกณฑ์ก าหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าทีใ่นการเปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกบั 
บริษัททีอ่อกหลกัทรัพย์และการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถือหน่วยทรัสต์ของกรรมการ ผู้บริหาร 

ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ 
และผู้สอบบัญชีกองทรัสต์ 
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2. ควรยกเลกิข้อก าหนดภาระความรับผดิของผู้จัดการกองทรัสต์ทีซ่ ้าซ้อนกบัความรับผดิตาม 
มาตรา 33/1 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  

ขอ้เสนอแนะ           
            
             
 

3. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชี เป็นบุคคลทีรู้่ inside information   
ดังน้ัน การให้เปิดเผยข้อมูลการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหน่วยทรัสต์จะช่วยให้ 
ผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลติดตามความเคล่ือนไหวการถือครองหน่วยทรัสต์และเข้าใจภาพรวม 
เกีย่วกบัส่วนได้เสียของบุคคลวงในได้ดีขึน้ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  
ขอ้เสนอแนะ           
            
             

 
 
 
 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลบัไปท่ี ฝ่ายจดทะเบียนหลกัทรัพย-์ตราสารทุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน ส านกังาน ก.ล.ต.  
เลขท่ี 333/3 ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2695-9796 หรือ e-mail: corporat@sec.or.th 

วนัสุดท้ายของการแสดงความคดิเห็น วนัที ่4 มถุินายน 2561 
*** ส านกังานขอขอบคุณท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในคร้ังน้ี *** 

mailto:corporat@sec.or.th

