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Executive Summary
ปัจจุบนั กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐาน (“Infra Trust”) จัดเป็ นตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลเช่นเดียวกับบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ ดังนี้
(1) หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์เกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน เนื่องจากกองทรัสต์เป็ นเพียงกองทรัพย์สิน ดังนั้น ในทางปฏิบตั ิผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์จึงทาหน้าที่ดาเนินการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแทนกองทรัสต์ ซึ่งหากผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ไม่ทาหน้าที่ดงั กล่าว กองทรัสต์จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดและจ่ายค่าปรับ สานักงานจึงกาหนดให้
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ระบุไว้วา่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดแก่
กองทรัสต์อนั เนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ เพื่อให้
กองทรัสต์สามารถไล่เบี้ยค่าปรับจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้
(2) กรรมการ ผูบ้ ริ หารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเป็ นบุคคลที่อาจล่วงรู ้
ข้อมูลภายในต้องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหน่วยของกองทรัสต์ (“รายงานตามมาตรา 59”)
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั ยังไม่มีขอ้ กาหนดดังกล่าว
ต่อมา ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) โดยได้เพิ่มเติมมาตรา 33/1 ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนด
ประเภทกองทรัสต์ ประเภทหลักทรัพย์ และผูม้ ีหน้าที่ยนื่ คาขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ได้
(“คาขอฯ”) อันจะเป็ นผลให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลกองทรัสต์โดยตรง
โดยหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ทาหน้าที่จะมีความรับผิดโดยตรงเช่นเดียวกับบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
การรับฟังความเห็นครั้งนี้ (“hearing”) จึงเป็ นการเปิ ดรับฟังความคิดเห็นใน 2 เรื่ อง ดังนี้
1. การกาหนดให้ REIT และ Infra Trust เป็ นหลักทรัพย์ตามมาตรา 33/1
กาหนดให้ผทู ้ ี่จะเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อผูก้ ่อตั้งทรัสต์ (กรณี ที่เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์
IPO) เป็ นผูม้ ีหน้าที่ยนื่ คาขอฯ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์ (กรณี หลังจาก IPO) มีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 เป็ นต้น
ทั้งนี้ การนามาตรา 33/1 มาใช้บงั คับกับ REIT และ Infra Trust จะทาให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และ
สานักงานสามารถดาเนินการเอาผิดกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้โดยตรง โดยจะมีการยกเลิกข้อกาหนดใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ให้กองทรัสต์ไล่เบี้ยกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์กรณี ที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
การเปิ ดเผยข้อมูล ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เพื่อไม่ให้เป็ นภาระที่ซ้ าซ้อนกับความรับผิดทางมาตรา 33/1

2. การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหน่วย REIT และ Infra Trust ตามมาตรา 59
กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์และผูส้ อบบัญชีของกองทรัสต์
มีหน้าที่รายงานการถือครองหน่วย REIT และ Infra Trust ต่อสานักงาน โดยมีหลักเกณฑ์เป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานตามมาตรา 59 ที่ใช้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั จดทะเบียน
อนึ่ง การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยผูท้ ี่ประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นสามารถส่ งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสานักงานได้ท้ งั ในรู ปเอกสารหรื อ e-mail ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้ สานักงานขอเสนอชื่ อเจ้าหน้าที่สาหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้
ทางโทรศัพท์ : ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน
1. นายนิติ อินทรวิชา
โทรศัพท์ 0-2263-6111 e-mail : niti@sec.or.th
2. นางสาวชัชนี ภาวศุทธิกุล
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1. เหตุผลและความจาเป็ นในการกาหนดหลักเกณฑ์
1.1 เนื่องจาก REIT และ Infra Trust (รวมเรี ยกว่า “กองทรัสต์”) จัดเป็ นตราสารที่จดทะเบียน
อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงานจึงมีแนวคิดที่จะให้กองทรัสต์มีการเปิ ดเผยข้อมูล เช่นเดียวกับ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ผลู ้ งทุน ซึ่ งข้อจากัดของกฎหมายส่ งผลให้เกิดปั ญหา
ใน 2 เรื่ อง ดังนี้
(1) หน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์เกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานเป็ นของกองทรัสต์ซ่ ึ งเป็ นเพียงกองทรัพย์สิน ดังนั้น ในทางปฏิบตั ิผจู ้ ดั การกองทรัสต์
จึงทาหน้าที่ดาเนินการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแทนกองทรัสต์ ส่ งผลให้เกิดปั ญหาหากผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์ไม่ทาหน้าที่ดงั กล่าว กองทรัสต์จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดและจ่ายค่าปรับ ที่ผา่ นมาสานักงานจึงได้ออก
ประกาศกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ตอ้ งรับผิดชอบในค่าปรับหรื อค่าเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดแก่กองทรัสต์
อันเนื่องมาจากการที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์กระทาผิดหน้าที่ของตนไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ โดยให้กาหนด
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ส่ งผลให้กองทรัสต์สามารถไล่เบี้ยค่าปรับจากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้ แต่ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์ยงั ไม่ได้มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่ งจะต่างจากกรณี ของ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
(2) ยังไม่มีขอ้ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์
ซึ่งเป็ นบุคคลที่อาจล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในต้องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหน่วยของกองทรัสต์
1.2 ปัจจุบนั ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีขอ้ กาหนดรองรับเรื่ องดังกล่าว โดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 33/1 ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ที่จะแก้ปัญหาตามที่กล่าวในข้อ 1.1
โดยกาหนดให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล
ของกองทรัสต์เช่นเดียวกับบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถดาเนินการเอาผิดทางกฎหมาย
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีหน้าที่และกระทาผิดได้โดยตรง โดยมาตราดังกล่าวบัญญัติให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดประเภทกองทรัสต์ ประเภทหลักทรัพย์ และผูม้ ีหน้าที่ยนื่ คาขอฯ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริ ษทั
ที่ออกหลักทรัพย์ ทั้งการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการอนุ ญาต การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินและผลการดาเนินงาน
ของกองทรัสต์ตามมาตรา 56 และการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหน่วยของกองทรัสต์ของบุคคล
ข้างต้นตามมาตรา 59 เป็ นต้น

2. เป้ าหมายทีต่ ้ องการบรรลุ
2.1 เพื่อให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทรัสต์ต่อผูล้ งทุนอย่างเพียงพอเพื่อประกอบ
การตัดสิ นใจลงทุน และให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลของ IOSCO เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงิน
และผลการดาเนินงานของกองทรัสต์ตามมาตรา 56 และการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหน่วย
ของ REIT และ Infra Trust ของบุคคลที่กาหนดตามมาตรา 59 เป็ นต้น
2.2 การบังคับใช้กฎหมายถูกต้องเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยการกาหนดให้เป็ นหน้าที่
และความรับผิดชอบของผูม้ ีหน้าที่ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ ซึ่ งได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทรัสต์
หรื อผูก้ ่อตั้งทรัสต์โดยตรง และหากไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ ก็จะมีภาระความรับผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
3. หลักเกณฑ์ ทเี่ สนอ
3.1 การกาหนดให้ REIT และ Infra Trust เป็ นหลักทรัพย์ตามมาตรา 33/1
เพื่อให้ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์มีหน้าที่ยนื่ คาขอฯ และผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ฯ ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรา 56 จึงเห็นควรให้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้ REIT และ Infra Trust เป็ นหลักทรัพย์ตามมาตรา 33/1 และกาหนด
ผูม้ ีหน้าที่ในการยืน่ คาขอฯ ดังต่อไปนี้
(1) ประเภทหลักทรัพย์และกองทรัสต์ ได้แก่
(1.1) หน่วยทรัสต์และตราสารหนี้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(1.2) หน่วยทรัสต์และตราสารหนี้ที่ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
(2) ผูม้ ีหน้าที่ในการยืน่ คาขอฯ ได้แก่
(2.1) ผูท้ ี่จะเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อผูก้ ่อตั้งทรัสต์ เฉพาะกรณี ที่เป็ นการเสนอขาย
หลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO)
(2.2) ผูม้ ีหน้าที่จดั การกองทรัสต์ กรณี ยนื่ คาขอฯ ครั้งถัดมาหลังจาก IPO แล้ว
ทั้งนี้ การกาหนดข้างต้นไม่ได้เป็ นการเพิ่มหน้าที่ให้แก่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เพราะปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลของ REIT และ Infra Trust ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
อยูแ่ ล้ว แต่จะมีผลให้ผจู ้ ดั การกองทรัสต์มีหน้าที่และมีความรับผิดทางกฎหมายโดยตรงตามมาตรา 268/1
ซึ่งเป็ นบทลงโทษกรณี บุคคลดังกล่าวไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ภายหลังได้รับอนุญาต
และในกรณี ที่กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การของบริ ษทั ผูจ้ ดั การกองทรัสต์บกพร่ องต่อหน้าที่ก็จะมีความผิดตาม
มาตรา 300 เช่นเดียวกับกรณี กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การของบริ ษทั จดทะเบียนด้วย ซึ่ งต่างจากปั จจุบนั ที่หาก
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ทาหน้าที่ดงั กล่าว กองทรัสต์จะเป็ นผูร้ ับผิดแทน และค่อยมาดาเนินการไล่เบี้ยค่าปรับ
จากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
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อนึ่ง เมื่อสานักงานดาเนินการโดยตรงกับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ได้แล้ว จึงจะไม่ดาเนินการกับ
กองทรัสต์อีก ซึ่ งเมื่อกองทรัสต์ไม่ตอ้ งรับผิดจากการไม่เปิ ดเผยข้อมูล จึงไม่มีความจาเป็ นจะต้องไล่เบี้ย
กับผูจ้ ดั การกองทรัสต์ สานักงานจึงเห็นควรยกเลิกข้อกาหนดดังกล่าวในคราวเดียวกันด้วย สาหรับ
กองทรัสต์ที่ได้มีการจัดตั้งแล้วและมีขอ้ กาหนดดังกล่าวในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สานักงานจะมีหนังสื อแจ้งให้
ผูจ้ ดั การกองทรัสต์และทรัสตีดาเนินการแก้ไขข้อความดังกล่าวในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต่อไป
คาถามที่ 1 : ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ที่ผจู ้ ดั การกองทรัสต์ซ่ ึงเป็ นผูย้ นื่ คาขอฯ และบริ หารจัดการกองทรัสต์
ภายหลังจากได้รับอนุญาตมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการเปิ ดเผยข้อมูลกองทรัสต์ เช่นเดียวกับ
บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ และหากผูจ้ ดั การกองทรัสต์ไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ควรมีภาระความรับผิดตามกฎหมาย
แทนที่จะให้เป็ นความรับผิดของกองทรัสต์
คาถามที่ 2 : ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ ควรยกเลิกข้อกาหนดภาระความรับผิดของผูจ้ ดั การกองทรัสต์ที่ซ้ าซ้อน
กับความรับผิดตามมาตรา 33/1 ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
3.2 หลักเกณฑ์ การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหน่ วย REIT และ Infra Trust ตาม
มาตรา 59
หลักเกณฑ์ปัจจุบนั
หลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ครอบคลุม
เฉพาะกรณี การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
(“บุคคลวงใน”) ของบริ ษทั จดทะเบียน (“บจ.”) เท่านั้น โดยสานักงานได้เผยแพร่ ขอ้ มูลการรายงาน
ซื้ อ /ขาย /โอน /รับโอนหลักทรัพย์ของบุคคลวงในของ บจ. ทุกสิ้ นวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสานักงาน
เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์และเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ของบุคคลวงในได้ดีข้ ึน อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ยังไม่มีหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรา 59 ที่กาหนด
ครอบคลุมไปถึงกรณี ของบุคคลวงในของกองทรัสต์ ทาให้การเปิ ดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ซ่ ึงเป็ น
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยงั ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และไม่มีขอ้ มูลในการติดตาม
ในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวอาจใช้ประโยชน์จาก inside information ในการซื้ อหรื อขายหน่วย REIT และ
InfraTrust
แนวทางทีเ่ สนอ
สานักงานเห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของ REIT และ Infra Trust ตามมาตรา 59 ให้มีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การรายงานตามมาตรา 59
ที่ใช้กบั บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ที่ สจ. 12/2552 เรื่ อง การจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี
ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยสามารถสรุ ปสาระสาคัญของหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผูม้ ีหน้าที่รายงาน :
กรณี ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษทั จากัด : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร1 คณะกรรมการที่มีหน้าที่
ในการตัดสิ นใจการลงทุนของกองทรัสต์ เช่น คณะกรรมการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ (Investment
Committee: “IC”) (ถ้ามี) และผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์
กรณี ผจู ้ ดั การกองทรัสต์เป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจ
การจัดการกองทุน (“บลจ”) : กรรมการ ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการตัดสิ นใจการลงทุนของ
กองทรัสต์ เช่น คณะกรรมการ IC (ถ้ามี) ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดตั้งและการลงทุนใน
กองทรัสต์ (“ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานหลักฯ”) และผูส้ อบบัญชีกองทรัสต์
ทั้งนี้ การกาหนดให้คณะกรรมการ IC และผูจ้ ดั การฝ่ ายงานหลักฯ มีหน้าที่รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 เนื่องจากคณะกรรมการ IC ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์จะมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาดาเนินงานและตัดสิ นใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจัดการลงทุนของกองทรัสต์ เช่น แผนกลยุทธ์ และติดตามทบทวนการดาเนิ นงานของ
กองทรัสต์ เป็ นต้น รวมถึงผูจ้ ดั การฝ่ ายหลักฯ ซึ่งเป็ นผูด้ าเนินการหลักในการบริ หารกองทรัสต์ซ่ ึงมี
inside information จึงเห็นควรให้คณะกรรมการ IC และผูจ้ ดั การฝ่ ายงานหลักฯ มีหน้าที่รายงานข้อมูล
ตามมาตรา 59 ด้วย
(2) การนับรวมหลักทรัพย์ของบุคคลที่มีความใกล้ชิด :
คู่สมรส /บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ /ผูถ้ ือหลักทรัพย์แทน (nominee)
(3) ประเภทหลักทรัพย์ : หน่วยทรัสต์
(4) ระยะเวลารายงาน :
รายงาน 59-1 : ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่กองทรัสต์ปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์
ต่อประชาชน
รายงาน 59-2 : ภายใน 3 วันทาการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยทรัสต์
(5) วิธีรายงาน : โดยยืน่ แบบด้วยวิธียนื่ แบบ hard copy ต่อสานักงานหรื อยืน่ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อสานักงาน

ผูบ้ ริ หาร หมายความว่า ผูจ้ ดั การ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารสี่ รายแรกนับต่อจากผูจ้ ดั การลงมา ผูซ้ ่ ึงดารง
ตาแหน่งเทียบเท่ากับผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผูด้ ารงตาแหน่งระดับบริ หาร
ในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า
1

-4-

(6) ข้อมูลหลักที่ตอ้ งรายงาน :
- ชื่อผูถ้ ือหลักทรัพย์ /ชื่ อบุคคลอื่นที่ตอ้ งถูกนับรวมการถือหลักทรัพย์
- ประเภทหลักทรัพย์ /วันที่มีการได้มา-จาหน่าย
- จานวนหลักทรัพย์ที่ถือก่อนการได้มา-จาหน่าย
- จานวนที่ได้มา-จาหน่าย และราคาเฉลี่ย
- จานวนหลักทรัพย์ที่ถือหลังการได้มา-จาหน่าย
- วิธีการได้มา-จาหน่าย
- ชื่อ /ความสัมพันธ์กบั ผูซ้ ้ื อหรื อผูโ้ อน
(7) การเกิดหน้าที่การรายงานตามมาตรา 59 : เมื่อผูก้ ่อตั้งทรัสต์ หรื อผูจ้ ดั การกองทรัสต์
ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วย REIT และ Infra Trust
(8) ข้อยกเว้นการรายงาน : การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่ วนจานวนหน่วยทรัสต์
ที่ผถู ้ ือหน่วยทรัสต์แต่ละคนถืออยู่ (Right Offering) /การได้มาโดยมรดก
ทั้งนี้ แนวทางข้างต้นเป็ นไปในแนวเดียวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของ บจ. อย่างไรก็ดี สานักงานอยูร่ ะหว่างการปรับปรุ งหลักเกณฑ์
ของการรายงานตามมาตรา 59 ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชีของ บจ. ให้มีความครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ ๆ เช่น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิอนุพนั ธ์ (DW) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในลักษณะ
เช่น single stock future เป็ นต้น ความชัดเจนในการนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบุคคลวงในกับผูท้ ี่อยูก่ ิน
ฉันสามีภรรยา และการอานวยความสะดวกให้ส่งรายงานตามมาตรา 59 ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยสานักงานอยูร่ ะหว่างการจัดทาเอกสาร hearing ร่ างประกาศการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชีของ บจ. และจะเผยแพร่ ที่หน้าเว็บไซต์สานักงาน
ซึ่งสานักงานจะดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันต่อไป
คาถามที่ 3 : ท่านเห็นด้วยหรื อไม่วา่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ และผูส้ อบบัญชี เป็ นบุคคล
ที่รู้ inside information ดังนั้น การเปิ ดเผยข้อมูลการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หน่วยทรัสต์จะช่วยให้ผลู ้ งทุนสามารถใช้เป็ นข้อมูลติดตามความเคลื่อนไหวการถือครองหน่วยทรัสต์
และเข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของบุคคลวงในได้ดีข้ ึน
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4. ระยะเวลาทีค่ าดว่าประกาศจะมีผลใช้ บังคับ
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวคาดว่าจะมีผลใช้บงั คับหลังจากที่ออกประกาศแล้ว 3 เดือน เพื่อให้ผจู ้ ดั การ
กองทรัสต์และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาหนึ่งเพื่อศึกษาทาความเข้าใจกับระบบการรายงานตามมาตรา 59
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แบบสารวจความคิดเห็น
เรื่ อง หลักการออกหลักเกณฑ์ กาหนดให้ ผ้ จู ัดการกองทรัสต์ มีหน้ าทีใ่ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเช่ นเดียวกับ
บริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์และการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหน่ วยทรัสต์ ของกรรมการ ผู้บริ หาร
ของผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชี กองทรัสต์
และผู้สอบบัญชี กองทรัสต์
ข้ อมูลทัว่ ไป
ชื่อผูต้ อบ_________________________________ตาแหน่ง__________________________________
ชื่อบริ ษทั __________________________________________________________________________
โทรศัพท์______________________โทรสาร_____________________E-mail ___________________
สถานะของผู้ให้ ข้อคิดเห็น
 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ที่ไม่ใช่ บลจ.
 ผูจ้ ดั การกองทรัสต์ ที่เป็ น บลจ.
 ทรัสตี
 ผูล้ งทุน
 ผูส้ อบบัญชี
 ที่ปรึ กษากฎหมาย
 อื่น ๆ (ระบุ) ____________________________
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ที่สานักงานจะมีการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ผู้จัดการกองทรัสต์ ซึ่งเป็ นผู้ยื่นคาขออนุญาต และบริหารจัดการกองทรัสต์ ภายหลังจากได้ รับอนุญาต
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการเปิ ดเผยข้ อมูลกองทรัสต์ เช่ นเดียวกับบริษัททีอ่ อกหลักทรัพย์
และหากผู้จัดการกองทรัสต์ ไม่ ปฏิบัติตามหน้ าทีค่ วรมีภาระความรับผิดตามกฎหมาย แทนทีจ่ ะให้ เป็ น
ความรับผิดของกองทรัสต์
 เห็นด้วย
ข้อเสนอแนะ

 ไม่เห็นด้วย

2. ควรยกเลิกข้ อกาหนดภาระความรับผิดของผู้จัดการกองทรัสต์ ทซี่ ้าซ้ อนกับความรับผิดตาม
มาตรา 33/1 ในสั ญญาก่อตั้งทรัสต์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ

3. กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชี เป็ นบุคคลทีร่ ้ ู inside information
ดังนั้น การให้ เปิ ดเผยข้ อมูลการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหน่ วยทรัสต์ จะช่ วยให้
ผู้ลงทุนสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลติดตามความเคลื่อนไหวการถือครองหน่ วยทรัสต์ และเข้ าใจภาพรวม
เกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยของบุคคลวงในได้ ดีขนึ้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

ข้อเสนอแนะ

กรุ ณาส่งแบบสารวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุนและโครงสร้างพื้นฐาน สานักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรสาร 0-2695-9796 หรื อ e-mail: corporat@sec.or.th
วันสุ ดท้ ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 4 มิถุนายน 2561
*** สานักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่ วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***
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