
พระราชบัญญัติ 
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
__________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

  มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
พ.ศ. ๒๕๕๐” 

   มาตรา ๒*   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๓ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ 
มาตรา ๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๘ ให้ใช้บังคับ 
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “ทรัสต์”  หมายความว่า   นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อต้ังทรัสต์ 

                                                        
* ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มที่  ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑    



๒ 
 

  “สัญญาก่อตั้งทรัสต์”  หมายความว่า   สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ 
โอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ทรัสตี 
ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประโยชน ์
และให้หมายความรวมถึงหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณีผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีเป็นบุคคล
เดียวกันด้วย 
  “กองทรัสต์”  หมายความว่า   บรรดาทรัพย์สินที่ก าหนดตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์  
และให้หมายความรวมถึงบรรดาทรัพย์สิน ดอกผล หนี้สิน และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการจัดการ 
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 
  “คณะกรรมการ ก.ล.ต.”  หมายความว่า   คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  “ส านักงาน ก.ล.ต.”  หมายความว่า   ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า   ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  “รัฐมนตรี”  หมายความว่า   รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๔   ทรัสต์อาจก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน 
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) การออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๒) การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(๓) ธุรกรรมอ่ืนใดที่เป็นการส่งเสริมหรือเอ้ืออ านวยต่อตลาดทุน 

  มาตรา ๕   ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้ทราบ
เป็นการทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการอนุญาตและการให้ความเห็นชอบ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา ๖   บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดใด ๆ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป 
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 



๓ 
 

  มาตรา ๗   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
และให้มีอ านาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
การก ากับดูแลทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

_____________________ 

  มาตรา ๘   ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนา ตลอดจนก ากับดูแลทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ก าหนดค่าธรรมเนียมส าหรับการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 

อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙   ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม 
มติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอ่ืนตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี อ านาจหน้าที่
ดังกล่าวให้รวมถึง 

(๑) ออกประกาศหรือค าสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) รับค่าปรับที่เป็นโทษปรับทางปกครองและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
  ค่าปรับและค่าธรรมเนียมตาม (๒) ให้ตกเป็นของส านักงาน ก.ล.ต. 

  มาตรา ๑๐   ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิด
และการลงโทษบุคคลซึ่งกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
  การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
 
 
 



๔ 
 

หมวด ๒ 
การก่อต้ังทรัสต์ 
____________ 

ส่วนที่ ๑ 
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

___________ 

  มาตรา ๑๑   ทรัสต์ย่อมก่อตั้งขึ้นเมื่อมีการท าสัญญาเป็นหนังสือ และผู้ก่อต้ังทรัสต์ 
ได้โอนทรัพย์สินหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ที่จะให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว  

ในกรณีการก่อตั้งทรัสต์โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตี ทรัสต์ย่อม
ก่อต้ังขึ้นเมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาก่อต้ังทรัสต์ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๑๒   ผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(๒) ผู้จ าหน่ายสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
(๓) นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๓   สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะก าหนดให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีเป็นผู้รับ
ประโยชน์ด้วยมิได้  เว้นแต่มีบุคคลอ่ืนเป็นผู้รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย และผู้รับประโยชน์ที่เป็น 
ผู้ก่อต้ังทรัสต์หรือทรัสตีได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ไม่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ก่อต้ังทรัสต์หรือทรัสตีได้รับประโยชน์เกินสัดส่วน 
ที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ประโยชน์ส่วนที่เกินนั้นตกเป็นของผู้รับประโยชน์รายอ่ืน 

มาตรา ๑๔   สัญญาก่อตั้งทรัสต์หากมิได้มีรายการและข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
ย่อมตกเป็นโมฆะ 

(๑)  ชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี 
(๒)  ผู้รับประโยชน์ โดยการระบุชื่อ หรือคุณสมบัติ หรือลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า

บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้ 
(๓)  วัตถุประสงค์ของทรัสต์ 



๕ 
 

(๔) ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ 

มาตรา ๑๕   ส านักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายการและข้อความที่ต้องมี 
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๔ ก็ได ้

มาตรา ๑๖   การก่อตั้งทรัสต์ในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นโมฆะ 
(๑) การก่อต้ังทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ 
(๒) การก่อต้ังทรัสต์ซึ่งผู้เป็นทรัสตีไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือถูกพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน 
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี หรือถูกสั่งห้ามมิให้ท าสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

  มาตรา ๑๗   สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีข้อก าหนดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีมิได้ 
ข้อก าหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นโมฆะ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผลของการก่อตั้งทรัสต์ 
____________ 

มาตรา ๑๘   เมื่อก่อตั้งทรัสต์ขึ้นแล้ว ให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์ 
มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ก่อต้ังทรัสต์ย่อมมีสิทธิหรือหน้าที่เฉพาะเท่าที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
(๒) ทรัสตีมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 

หรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติน้ี 
(๓)  ผู้รับประโยชน์ย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทรัสต์

ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และมีสิทธิอ่ืน ๆ ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา ๑๙   ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้รับประโยชน์ตาย ล้มละลาย  
เลิกกิจการ หรือสิ้นสุดความเป็นบุคคลตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีย่อมไม่กระทบ
ต่อทรัสต์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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ส่วนที่ ๓ 
การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี 

____________________ 

  มาตรา ๒๐   การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกระท าได้เพียงใด ให้เป็นไปตาม 
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้ก าหนดไว้ ผู้รับประโยชน์และ 
ทรัสตีอาจตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์  

  มาตรา ๒๑   ในกรณีที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายการหรือข้อความเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๑๕ หากเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์และไม่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ 
ในการก่อตั้งทรัสต์ ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีอ านาจสั่งให้ทรัสตีแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ปรากฏ
รายการหรือข้อความตามที่ประกาศนั้นภายในระยะเวลาอันสมควร 
  ทรัสตีต้องด าเนินการให้มีการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามค าสั่งในวรรคหนึ่ง 
ด้วยวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๐ หรือโดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

  มาตรา ๒๒   การเปลี่ยนแปลงทรัสตี ให้กระท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
หรือเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้ 

(๑) ทรัสตีลาออกจากการท าหน้าที่ 
(๒) ทรัสตีถูกพิทักษ์ทรัพย์ สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือสิ้นสภาพธนาคารพาณิชย์ 
(๓) ทรัสตีถูกถอดถอนจากการท าหน้าที่ 
(๔) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว 

หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 

มาตรา ๒๓   ทรัสตีอาจลาออกหรือถูกถอดถอนจากการท าหน้าที่ได้ตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้ก าหนดไว้ การลาออกหรือการถอดถอนให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทรัสตีต้องแจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้รับประโยชน์ทราบตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ตอ้งไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ผู้รับประโยชน์ 

(๒) ผู้รับประโยชน์อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้จัดการทรัสต์
ตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไข 
ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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มาตรา ๒๔   การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้กระท าได้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ก่อต้ังทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อต้ังทรัสต์มิได้ก าหนดไว้ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๒๕   ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดให้มีทรัสตีรายเดียว หรือในกรณี 
ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดให้มีทรัสตีหลายรายโดยก าหนดให้ทรัสตีแต่ละรายแยกกันจัดการกองทรัสต ์
หากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่ยังมิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ได้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
มิได้ก าหนดไว้เป็นประการใด ให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมท าหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตี 
รายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ 

(๒) ในกรณีที่ทรัสตีเลิกกิจการ ช าระบัญชี ถูกระงับการด าเนินกิจการหรือล้มละลาย 
ให้ผู้ช าระบัญชี เจ้าพนักงานพทิักษ์ทรัพย์ หรือบุคคลอ่ืนใดที่มีอ านาจตามกฎหมายอ่ืนในท านองเดียวกับ
บุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ด าเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่จ าเป็นและสมควร จนกวา่ทรัสตีรายใหม่
จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์  

(๓) ในกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้ทรัสตีรายเดิม 
ท าหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้
กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์ 
เหนือกองทรัสต์ 

มาตรา ๒๖   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ 
แล้วแต่กรณี ต้องด าเนินการตามที่จ าเป็นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และ
เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องท าต่อไป ตลอดจนส่งมอบ
เอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถท าหน้าที่
ต่อไปได้  ทั้งนี้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี  
ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่  
และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้ 
  ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทรัสตีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ 
  หากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีค าสั่งให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้ 
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  ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย  ทั้งนี้ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยังไม่มีสิทธิ
โดยสมบูรณ์ตามมาตรา ๒๗ ผู้รับประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี 
รายที่เหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ 

  มาตรา ๒๗   ให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตี
รายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที่ต้องผูกพันตามค าพิพากษา 
เมื่อทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ 

  มาตรา ๒๘   ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกที่ตนทราบ
ว่าเป็นคู่สัญญากับทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ ว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตี
รายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ 
  ในกรณีที่ทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทรัสตีรายใหม่
ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือต่อบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี 

  มาตรา ๒๙   ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสยีร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่  
ถ้ามิอาจแต่งตั้งได้ให้ศาลมีค าสั่งเลิกทรัสต์  ทั้งนี้ ให้ศาลมีอ านาจแต่งต้ังบุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามมาตรา ๕๒ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ศาลก าหนดได้ 
  การอุทธรณ์ค าสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อศาลฎีกา 
 

หมวด ๓ 
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของทรัสตี 

______________ 

  มาตรา ๓๐   ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
เยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความช านาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับประโยชน์ 
  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
อาจประกาศก าหนดรายละเอียดของการท าหน้าที่ดังกล่าวได้ 
  สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีข้อความยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งโดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้ 
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  มาตรา ๓๑   ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระท าการใดอันเป็นการขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระท านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์
ของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท าหน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่า 
ได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับประโยชน์ทราบก่อน
อย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทั้งนี้ การเปิดเผย
ข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๓๒   ห้ามทรัสตีน าหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่อง 
มาจากการจัดการกองทรัสต์ 
  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การกระท าเช่นน้ันเป็นโมฆะ 

  มาตรา ๓๓   ในกรณีที่ทรัสตีเข้าท านิติกรรมหรือท าธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก
ให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระท าในฐานะทรัสตี และต้อง
ระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระท าในฐานะทรัสตี 

  มาตรา ๓๔   ให้ทรัสตีจัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ 
ของทรัสตี ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดท าบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทั้งนี้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย 
  ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็น
ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอ่ืนที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง 
ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย  

  มาตรา ๓๕   ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของ
กองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สันนิษฐานว่า 

(๑) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์ 
(๒) ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้น 

เป็นความเสียหายและหนี้ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตี 
(๓) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของ

กองทรัสต์ 
  ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูป
หรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย 



๑๐ 
 

  มาตรา ๓๖   ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่า
ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใด ๆ 
หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของ
ทรัพย์สินที่น ามาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน 

  มาตรา ๓๗   การจัดการกองทรัสต์เป็นเร่ืองเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมาย
ให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่ 

(๑) สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(๒) การท าธุรกรรมที่มิใช่เร่ืองที่ต้องท าเฉพาะตัวและไม่จ าเป็นต้องใช้วิชาชีพ

เยี่ยงทรัสตี 
(๓) การท าธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและ

วัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะท านองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระท าในการมอบหมาย 
ให้บุคคลอ่ืนจัดการแทน 

(๔) กรณีอ่ืนใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให้มอบหมายให้บุคคลอ่ืน
จัดการแทน 
  ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ท าไปนั้นผูกพันทรัสตี 
เป็นการส่วนตัว ไม่ผูกพันกองทรัสต์ 

มาตรา ๓๘   ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อ่ืนจัดการกองทรัสต์โดยชอบตาม 
มาตรา ๓๗ ทรัสตีต้องเลือกผู้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องก ากับและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ  ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศก าหนดรายละเอียด 
ในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้ 

  มาตรา ๓๙   ในกรณีที่มีการแต่งต้ังทรัสตีหลายราย ทรัสตีต้องจัดการกองทรัสต์
ร่วมกัน เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดหน้าที่ของทรัสตีแต่ละรายไว้เป็นการเฉพาะ 
  ในการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่กองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ ต้องด าเนินการให้
ปรากฏชื่อทรัสตีทุกรายเป็นผู้มีทรัพยสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ร่วมกันในหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินนั้น 

(๒) หากต้องมีมติ ต้องได้มติเอกฉันท์ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 



๑๑ 
 

  การจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามมติใน (๒) หากเป็นการท านิติกรรมกับ
บุคคลภายนอกหรือมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้การที่ท าไปนั้นผูกพันทรัสตีที่ท าการดังกล่าว
เป็นการส่วนตัว ไม่ผูกพันกองทรัสต์ 

มาตรา ๔๐   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ 
ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรือพระราชบัญญัติน้ีจนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด 
(๒) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมา

โดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพ
ไปเป็นทรัพย์สินอย่างอ่ืนก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ 

มาตรา ๔๑   ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์ 
โดยชอบตามมาตรา ๓๗ หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนให้กับบุคคลภายนอก
ด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจ าเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิ
ได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดไว้ให้การช าระเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนนั้นเป็นภาระของทรัสตี 
  สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่
ก่อนผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิ 
ที่อาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จ าต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนรูป
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอ านาจ
ด าเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระท าโดยสุจริต 
  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเกี่ยวกับการช าระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน 
ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้ 

  มาตรา ๔๒   ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามมาตรา ๔๑ จนกว่าทรัสตีจะได้ช าระหนี้ที่มี
อยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหน้ีที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์

 



๑๒ 
 

มาตรา ๔๓   ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา
ก่อต้ังทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์   
ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอ่ืนให้ต่างไป 
จากที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบนั้นด้วย 
ความสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จ าต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง 
  ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตีหลายรายตามมาตรา ๓๙ 
ให้ทรัสตีทุกรายรับผิดตามวรรคหนึ่งอย่างลูกหนี้ร่วม โดยความรับผิดระหว่างทรัสตีด้วยกันเองมิให้น า
หลักเร่ืองลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ  แต่ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกันของทรัสตีน้ันเองและไม่ว่าจะ
ตกลงกันไว้เช่นใด  ทรัสตีรายที่พิสูจน์ได้ว่าตนได้คัดค้านหรือถูกกลฉ้อฉลในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ก่อต้ังทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี  ไม่จ าต้องรับผิดต่อทรัสตีรายอ่ืน 
 

หมวด ๔ 
สิทธิของผู้รับประโยชน์และความคุ้มครอง 

_________________ 

  มาตรา ๔๔   ภายใต้บังคับมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ วรรคสอง ผู้รับประโยชน์ย่อมมี
สิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี 
รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ 
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี 
  ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรือพระราชบัญญัติน้ี อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจ าหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก 
ผู้รับประโยชน์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลนั้นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ไดไ้ม่ว่าบุคคลนั้น
จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่เป็นการได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ 
  บรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้รับประโยชน์ 
มีสิทธิเรียกคืนจากกองทรัสต์ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ศาลเห็นสมควร 

  มาตรา ๔๕   บุคคลใดรับโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์ โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า 
ทรัสตีท าการโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี  



๑๓ 
 

หากการโอนเช่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ บุคคลนั้นต้องรับผิดร่วมกับทรัสตีตามมาตรา ๔๔ 
อย่างลูกหนี้ร่วม  โดยผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และให้น าความในมาตรา ๔๔ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก าหนดให้บุคคลนั้นรับผิดเป็นจ านวนตามที่ 
ศาลเห็นสมควรได้โดยค านึงถึงพฤติการณ์ในการมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นในการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทรัสต์ 

  มาตรา ๔๖   ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์แจ้งให้ทรัสตีรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ 
ภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ทรัสตีรายใหม่ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาดังกล่าว  
ผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด หรือใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืน
จากบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ และให้น าความในมาตรา ๔๔ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๔๗   ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิตรวจดูและขอคัดส าเนาบัญชีของ
กองทรัสต์หรือเอกสารอ่ืนตามที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดได้ในเวลาท าการของทรัสตี 
  ทรัสตีอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดส าเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จ าเป็น 
และใช้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ส านักงาน ก.ล.ต.ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๔๘   ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับประโยชน์ส่วนเกินตามมาตรา ๑๓ 
วรรคสอง หรือมีสิทธิได้รับทรัพย์สินคงเหลือจากการที่ทรัสต์สิ้นสุดลงตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม  
หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิได้รับประโยชน์
หรือทรัพย์สินดังกล่าวตามสัดส่วนแห่งผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์รายนั้นพึงได้รับจากการจัดการ
กองทรัสต์ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 

  มาตรา ๔๙   ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายราย หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้ก าหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืน การใช้สิทธิของผู้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑    
การถอดถอนทรัสตีตามมาตรา ๒๓ (๒) การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ตามมาตรา ๒๔ หรือการร้องขอ 
ให้เลิกทรัสต์ตามมาตรา ๕๑ (๒) จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประโยชน์ 
ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ของประโยชน์ในกองทรัสต์
ทั้งหมด 



๑๔ 
 

(๒) การเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่ 
การเรียกร้องให้ทรัสตีปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือการติดตามเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์คืนตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ 
หรือมาตรา ๔๖ ผู้รับประโยชน์รายใดรายหนึ่งจะใช้สิทธิดังกล่าวโดยล าพังก็ได้ 

  มาตรา ๕๐   กองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มิอาจน ามาช าระหนี้ส่วนตัวของทรัสตีได้ 
  ในกรณีที่ทรัสตีล้มละลายเน่ืองจากหนี้ส่วนตัว หรือเมื่อความเป็นนิติบุคคลของทรัสตี
สิ้นสุดลง มิให้น ากองทรัสต์มารวมเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือในการช าระบัญชี แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๕ 

ความระงับสิ้นไปของทรัสต์ 
_______________ 

  มาตรา ๕๑   ทรัสต์ย่อมสิ้นสุดลงตามที่ก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ครบถ้วนแล้ว 
(๒) เมื่อศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้เลิกทรัสต์ตามเหตุในมาตรา ๒๙  

หรือเหตุอ่ืนตามที่ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์ร้องขอ 
(๓) เมื่อปรากฏว่าเหลือทรัสตีเป็นผู้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว 
(๔) เมื่อปรากฏเหตุที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓) 

หรือ (๔) แต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนดไว้มิให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี 

  มาตรา ๕๒   ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ เมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง ให้ทรัสตีท าหน้าที่ต่อไป
เพื่อรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัสต์สิ้นสุดลง
เน่ืองจากทรัสตีเลิกกิจการ ช าระบัญชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ช าระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รวบรวม จ าหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิ้น 

  มาตรา ๕๓   การช าระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง ให้เป็นไป
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จ าหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน 
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที่ต้องช าระและที่ค้างช าระ 
(๓) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๕๒ ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดขีองผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ และค่าใช้จ่าย 



๑๕ 
 

ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ที่ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ 
และค่าตอบแทนทรัสตี 

(๔) หนี้อย่างอื่น 
  ในกรณีที่กองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนี้ในล าดับใด 
ให้จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือช าระหนี้ในล าดับนั้นโดยวิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลหนี้ 
  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและช าระหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สิน
คงเหลือ ให้จัดสรรให้แก่บุคคลตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาก่อต้ังทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อต้ังทรัสต์ 
มิได้ก าหนดไว้ ให้บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ ที่คงเหลือตกแก่ผู้รับประโยชน์ 
  ให้น าความในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับกับการน ากองทรัสต์มาช าระหนี้ให้กับทรัสตี
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม 
  ในการรวบรวม จ าหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ส านักงาน ก.ล.ต. อาจ
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ปฏิบัติก็ได้ 

 
หมวด ๖ 

การก ากับดูแลทรัสตี 
______________ 

ส่วนที่ ๑ 
การอนุญาต 

____________ 

  มาตรา ๕๔   ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

  มาตรา ๕๕   ผู้ที่อาจยื่นค าขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ได้ต้องเป็น 

(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
(๓) นิติบุคคลอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  ผู้ยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติ 
รวมทั้งต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



๑๖ 
 

  ให้ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีต่อสาธารณชน 

  มาตรา ๕๖   ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจ 
ในระบบของการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขที่ทรัสตี
ต้องปฏิบัติในการเป็นทรัสตีได้ 
  ในกรณีที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจ าเป็นตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้แล้วนั้นก็ได้ 

 
ส่วนที่ ๒ 

การก ากับดูแลการประกอบธุรกิจ 
_____________ 

  มาตรา ๕๗   ให้ทรัสตีจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมในการจัดการกองทรัสต์ 
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) แยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี 
(๒) จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) บันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและ

หนี้สินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ 
(๔) ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์ 
(๕) จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ 
(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตาม

สัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติน้ี และมิให้มีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต์ 
(๗) ระบบงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๘   เพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์
หรือเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ท านิติกรรมกับทรัสตี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการกระท าตามอ านาจหน้าที่ของทรัสตี การด ารงฐานะทางการเงิน การท า
ประกันภัยส าหรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และการจัดส่งรายงานหรือ
เอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

  มาตรา ๕๙   ให้ทรัสตีจัดท างบการเงินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากงบการเงิน
ของทรัสตี โดยให้ค านึงถึงมาตรฐานที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย 



๑๗ 
 

  งบการเงินที่จัดท าตามวรรคหนึ่งต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย 
ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตีน้ัน 
  งบการเงินตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. และส านักงาน ก.ล.ต. อาจเปิดเผย
หรือสั่งให้ทรัสตีเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนดก็ได้ 
  ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอ านาจที่จะประกาศก าหนดกรณีอันสมควรที่ไม่จ าเป็นต้อง
มีการจัดท างบการเงินตามวรรคหนึ่งได้  โดยจะก าหนดเงื่อนไขที่ทรัสตีต้องปฏิบัติส าหรับการไม่ด าเนินการ
ดังกล่าวด้วยก็ได้ 

  มาตรา ๖๐   ให้ส านักงาน ก.ล.ต. มีค าสั่งตามที่เห็นสมควรให้ทรัสตีกระท าการ 
หรืองดเว้นกระท าการใด ๆ ภายในเวลาที่ก าหนด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือยับยั้งความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือสาธารณชน ในกรณีที่ทรัสตี กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้ท าการแทนทรัสตี กระท าการหรือก่อให้เกิด 
การกระท าดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) จัดการกองทรัสต์ไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อกองทรัสต์ 
(๓) ไม่ส่งรายงานหรือเอกสารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศก าหนดตาม 

มาตรา ๕๘ 
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖ 

มาตรา ๖๑   เพื่อมิให้มีข้อติดขัดตามกฎหมายอ่ืนเมื่อมีการน าทรัสต์มาใช้ 
ในการด าเนินธุรกรรมในตลาดทุน ให้มีการถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ทรัสตีได้จัดท าบัญชีทรัพย์สินและแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ 
ไว้อย่างถูกต้องตามมาตรา ๓๔ มิให้ผู้ก ากับดูแลตามกฎหมายที่ก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือ 
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง น าทรัพย์สินในกองทรัสต์มาพิจารณาหรือค านวณรวมกับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตี ในการพิจารณาหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของทรัสตี 

(๒) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ก าหนดใน (๑) ให้รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของผู้ก ากับดูแลตามกฎหมายดังกล่าวออกกฎกระทรวงก าหนดการพิจารณาหรือค านวณ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายนั้นก าหนดได้ 



๑๘ 
 

หมวด ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
______________ 

  มาตรา ๖๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของทรัสตี หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือ 

ประมวลข้อมูลของทรัสตี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทรัสตี รวมทั้งเก็บรวบรวม
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

(๒) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ค้นสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๔) อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ 
การด าเนินคดี 

(๕) สั่งให้ทรัสตี บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของทรัสตี 
หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้ด าเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน รวมทั้งกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง และผู้สอบบัญชีของทรัสตีมาให้ถ้อยค า หรือส่งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือ
หลักฐานอ่ืนเกี่ยวกับการด าเนินงานของทรัสตี 

(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระท าหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยค า หรือส่งหรือแสดง 
สมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องหรือจ าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

เมื่อได้เข้าไปและลงมือท าการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) หรือท าการค้นตาม (๓) แล้ว 
ถ้ายังด าเนินการไม่เสร็จจะกระท าต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 
  ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการข่มขู่หรือเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในกรณีตาม (๓) 
ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว
จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมให้ด าเนินการค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย



๑๙ 
 

วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นและจะเร่ิมการค้นในเวลากลางคืนมิได้ เว้นแต่เป็นเวลาท าการ 
ของสถานที่นั้น 
  การใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นการกระท าต่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเร่ืองที่ด าเนินการตรวจสอบ และส าหรับการด าเนินการตาม (๒) (๓) (๕) หรือ 
(๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ก่อน รวมทั้งต้องก าหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะ
ให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏบิัติตามค าสั่งที่สั่งตาม (๕) หรือ (๖) ได้ 

  มาตรา ๖๓   หากจ าเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว และให้ถือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มานั้น 
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีได้ 

  มาตรา ๖๔   ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

  มาตรา ๖๕   ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  มาตรา ๖๖   ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด 

__________________ 
ส่วนที่ ๑ 

โทษทางปกครอง 
_______________ 

มาตรา ๖๗   โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 
(๑)  ภาคทัณฑ์ 
(๒) ปรับทางปกครอง 
(๓)  ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 



๒๐ 
 

(๔)  จ ากัดการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕)  พักการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาจสั่งพัก

การเป็นทรัสตีเฉพาะสัญญาก่อตั้งทรัสต์ใดหรือทุกสัญญาก็ได้ 
(๖) เพิกถอนการอนุญาต 

  มาตรา ๖๘   ในการลงโทษปรับทางปกครอง จ านวนค่าปรับทางปกครองต้องไม่เกิน
หนึ่งล้านบาทในแต่ละกรรม 
  ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง 
ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๙   บุคคลดังต่อไปนี้มีอ านาจลงโทษทางปกครอง 
(๑) ส านักงาน ก.ล.ต. ส าหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) หรือ (๒) 
(๒)  คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามมาตรา ๗๒  ส าหรับ 

โทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
(๓)  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส าหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) 

(๔) (๕) หรือ (๖)  
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ ผู้มีอ านาจลงโทษจะลงโทษอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ และมีอ านาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระท าการหรืองดเว้นกระท าการ 
เพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ ค าสั่ง  
หรือเงื่อนไขที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติน้ีซ้ าอีกได้ 

  มาตรา ๗๐   ทรัสตีใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ 
(๑) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมหรือช าระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

ในมาตรา ๘ (๒) 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง  

มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐  
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์หรือค าสั่ง เงื่อนไข วิธีการ หรือรายละเอียดที่ก าหนดตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑  
มาตรา ๔๑ วรรคสาม มาตรา ๕๓ วรรคห้า มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ วรรคสามหรือวรรคสี่ 
หรือมาตรา ๖๐ 



๒๑ 
 

(๓)  ขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับประโยชน์ในการตรวจดูบัญชีของ
กองทรัสต์ตามมาตรา ๔๗ 

  มาตรา ๗๑   ในกรณีที่ทรัสตีกระท าความผิดตามมาตรา ๗๐ ให้กรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานของทรัสตีนั้นรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ ด้วย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของทรัสตีนั้น 

  มาตรา ๗๒   ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลายคณะ 
โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคน 
  คุณสมบัติและวิธีการแต่งต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๗๓   ให้ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดที่มีโทษทางปกครอง และให้มีอ านาจพิจารณาในเบื้องต้นเพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับ 
อยู่ในอ านาจของส านักงาน ก.ล.ต. ให้ส านักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้พิจารณาโทษในเร่ืองนั้น 

(๒) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับ 
อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
เสนอเร่ืองดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี 
เป็นผู้พิจารณาโทษในเร่ืองนั้น 

  มาตรา ๗๔   ในการสั่งลงโทษทางปกครอง ผู้มีอ านาจสั่งลงโทษต้องค านึงถึง
พฤติการณ์แห่งการกระท า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษ 
ที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๗๕   ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
การพิจารณาและการมีค าสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด 

  มาตรา ๗๖   ทรัสตี กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของทรัสตีมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษของส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษ 
ทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว    
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 



๒๒ 
 

  การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษ 
ทางปกครองของส านักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง 
  การโต้แย้งค าสั่งลงโทษหรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นฟ้อง 
ต่อศาลปกครองชั้นต้น 
 

ส่วนที่ ๒ 
โทษทางอาญา 
____________ 

  มาตรา ๗๗   ผู้ใดประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นทรัสตีโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม 
มาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  มาตรา ๗๘   ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ใช้ชื่อหรือค าแสดงชื่อ
หรือค าโฆษณาในธุรกิจว่าเป็นทรัสตี หรือค าอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกนิหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่าจะเลิกใช้  ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีสิทธิที่จะใช้ชื่อหรือค าดังกล่าวได้ตามกฎหมายอ่ืน 

  มาตรา ๗๙   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ 
(๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

  มาตรา ๘๐** ผู้ใดให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งความเท็จนั้นเป็น 
ข้อส าคัญในการตรวจสอบหรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นทรัสตี  
ถ้าการกระท าความผิดของทรัสตีน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ  
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของทรัสตีน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง

                                                        
**  แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญตัิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิตบิุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒๓ 
 

สั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้ทรัสตีน้ันกระท าความผิด 
ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๑   ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือไม่อ านวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
  ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๒   ผู้ใดถอน ท าให้เสียหาย ท าลาย หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือ
เคร่ืองหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๒ 
เพื่อเป็นหลักฐานในการอายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๓   ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหาย  
หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดหรือรักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง
เพื่อเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๖๒ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารน้ันไว้เอง 
หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อ่ืนส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๔   ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดท ารายงานเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๕   กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระท าผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๖   กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระท าโดยทุจริตเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์ไปไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือบุคคลที่สาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๗   กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ 



๒๔ 
 

ต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๘   กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระท าหรือยินยอมให้กระท าการดังต่อไปนี้ 

(๑) ท าให้เสียหาย ท าลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร  
หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ 

(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส าคัญในบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับ 
การจัดการกองทรัสต์  

(๓) ท าบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง  
ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือ 

(๔) รับรองเป็นหลักฐานถึงความถูกต้องและครบถ้วนในหนังสือตามมาตรา ๒๖ 
วรรคหนึ่ง อันเป็นความเท็จ  
  ถ้ากระท าหรือยินยอมให้กระท าตามวรรคหนึ่งเพื่อลวงให้ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์
ขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน 
สองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๘๙   ผู้ใดก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ 
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยการใช้ 
บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน ยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระท าความผิด ต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ  

  มาตรา ๙๐   ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก
ในการที่ผู้อ่ืนกระท าความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓  
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระท าความผิด  
แม้ผู้กระท าความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น ผู้น้ันเป็นผู้สนับสนุนการกระท า
ความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ 

  มาตรา ๙๑   ในการสอบบัญชีของทรัสตี ไม่ว่าการสอบบัญชีนั้นจะกระท าในฐานะ
เป็นผู้สอบบัญชีของทรัสตีหรือในฐานะอื่นซึ่งทรัสตียินยอมให้สอบบัญชี ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์
อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับ
มอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ ได้กระท าความผิดตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือ 



๒๕ 
 

มาตรา ๘๘ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระท าความผิดที่พบให้ส านักงาน ก.ล.ต. 
ทราบ 
  ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา ๙๒   ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลอ่ืนเน่ืองจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ 
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวน
ไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไปเปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหน่ึง มิให้น ามาใช้บังคับกับการเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปิดเผยตามอ านาจหรือหน้าที่ 
(๒)  การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 
(๓)  การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔)  การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของ 

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

เป็นทรัสตี 
(๖) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 
(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลอ่ืนที่เป็น

เจ้าของข้อมูลนั้นหรือจากบุคคลผู้มีอ านาจเปิดเผย 
ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยตามวรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ(๗)  

อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นน าไป
เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวรรคสอง 

 
ส่วนที่ ๓ 

อายุความและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด 
_______________ 

  มาตรา ๙๓   ความผิดตามหมวดน้ีที่มีโทษทางปกครอง หากมิได้มีการลงโทษ 
ทางปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่ามีการกระท าความผิด หรือภายใน 
ห้าปีนับแต่วันที่มีการกระท าความผิด เป็นอันขาดอายุความ 



๒๖ 
 

  มาตรา ๙๔   ความผิดตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๑ วรรคสอง ซึ่งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้รับประโยชน์
ได้รับความเสียหายด้วยแต่ผู้กระท าผิดได้แก้ไขเยียวยาความเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้รับประโยชน์แล้ว 
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์มีอ านาจเปรียบเทียบได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดได้ท าการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหา 
ได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดก าหนดแล้ว 
ให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องในกรณีแห่งความผิดนั้นเป็นอันระงับไป 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
         นายกรัฐมนตรี 
________________________________________________________________________________ 
หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการระดมทุน 
เพื่อด าเนินธุรกรรมในตลาดทุนของประเทศไทย ยังมีรูปแบบและวิธีการที่จ ากัดท าให้เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาตลาดทุน  สมควรน าหลักกฎหมายเร่ืองทรัสต์มาประยุกต์ใช้กับการระดมทุนในตลาดทุน 
เพื่อเป็นเคร่ืองมืออีกประการหนึ่งที่จะท าให้ธุรกรรมในตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขข้อติดขัดบางประการในการระดมทุนได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 


