สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของกฎหมาย
ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ยอมให้มีการจัดตั้งทรัสต์เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา 1686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์เดิมที่กาหนดให้การจะก่อตั้งทรัสต์ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยทางอ้อมหามีผลไม่ อย่างไรก็ตาม หลักสาคัญ
ของกฎหมายทรั ส ต์ส อดคล้อ งกับ การก ากับ ดู แ ลตลาดทุ น หลายประการ เช่ น หลัก การบริ ห ารจัด การทรั พ ย์สิ น
ด้ ว ยความไว้ ว างใจ หลั ก การคุ ้ ม ครองสิ ทธิ ข องผู ้ล งทุ น เป็ นต้ น จึ ง เริ่ มมี แ นวคิ ด ในการน าทรั ส ต์ ม าใช้
อย่างเต็มรู ปแบบทั้งในด้านการระดมทุนและการจัดการทรั พย์สิน เพื่อให้ทรัสต์เป็ นเครื่ องมือ ในการสนับสนุ นให้
การทาธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนมีประสิ ทธิภาพและรองรับวิวฒั นาการของตลาดการเงินที่กา้ วหน้าไปอย่างรวดเร็ ว
ด้วยเหตุน้ ี ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีการตราพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ”)
ออกมาใช้บงั คับ
2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มตั ิหลักการร่ างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุ รกรรม
ในตลาดทุน เพื่อรองรับให้สามารถก่ อตั้งทรัสต์เพื่อธุ รกรรมในตลาดทุน ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
คณะรัฐมนตรี ได้มีม ติ เห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวตามที่สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีผลใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป (13 เมษายน พ.ศ. 2551) เว้นแต่มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6
มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 77 และมาตรา 78 ให้ใช้บงั คับ ตั้ง แต่
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป (15 มกราคม พ.ศ. 2551)
3. สรุปสาระสาคัญของกฎหมาย
พ.ร.บ.ทรั ส ต์ฯ ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารก ากับ ดู แ ลการระดมทุ น ต่ อ ประชาชนในรู ป แบบของทรั ส ต์และ
การจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ ดังนี้
3.1 ความหมายของทรัสต์
พ.ร.บ.ทรั ส ต์ฯ มี แ นวคิ ด ในการรองรั บ หลัก เรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ โดยกฎหมาย (Legal ownership) และ
กรรมสิ ทธิ์โดยธรรม (Equitable ownership) ซึ่งสะท้อนไว้ในบทนิยามคาว่า “ทรัสต์” ที่หมายถึง นิติสัมพันธ์ซ่ ึงเกิดขึ้น
จากความไว้วางใจของบุคคลที่เรี ยกว่า ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ซึ่งเป็ นผูโ้ อนหรื อก่อทรัพยสิ ทธิหรื อสิ ทธิใด ๆ ในทรัพย์สิน ให้แก่
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บุคคลอีกฝ่ ายหนึ่งเรี ยกว่า ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีจดั การทรัพย์สิน ทรัพยสิ ทธิ หรื อใช้สิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคล
ที่เรี ยกว่า ผูร้ ับประโยชน์ (มาตรา 3)
3.2 การก่อตั้งทรัสต์ (หมวด 2)
3.2.1 สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทรั ส ต์ ย่ อ มก่ อ ตั้ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารท าสั ญ ญาเป็ นหนั ง สื อ โดยมี ร ายการที่ ชัด เจนเกี่ ย วกับ ผู ้ก่ อ ตั้ง
ทรั ส ต์ ทรั ส ตี ผู ้รั บ ประโยชน์ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องทรั ส ต์ และทรั พ ย์สิ น ที่ จ ะเป็ นกองทรั ส ต์ (มาตรา 14) และ
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ได้โอนทรัพย์สินหรื อก่อทรัพยสิ ทธิหรื อสิ ทธิใด ๆ ที่จะให้เป็ นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว
ในกรณี ก ารก่ อตั้ง ทรั สต์โดยผูก้ ่ อตั้ง ทรั ส ต์เป็ นบุ คคลเดี ย วกันกับ ทรั ส ตี ทรั ส ต์ย่อมก่ อตั้ง ขึ้ นเมื่ อ
ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ได้ทาหนังสื อแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ยนื่ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
การก่อตั้งทรัสต์สามารถทาได้ 2 รู ปแบบ ดังนี้
(1) ในกรณี ที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์เป็ นคนละบุคคลกับทรัสตี ให้ก่อตั้งทรัสต์โดยการทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์
เป็ นหนังสื อและโอนทรั พย์สิ นให้แก่ ท รั ส ตี (มาตรา 11 วรรคหนึ่ ง ) ทั้งนี้ สัญญาก่ อตั้ง ทรั ส ต์ตอ้ งมี รายการตามที่
พ.ร.บ.ทรั ส ต์ฯ และประกาศก าหนด (มาตรา 14 และมาตรา 15) มิ เช่ นนั้น สั ญญาก่ อตั้ง ทรั ส ต์จะตกเป็ นโมฆะ
(มาตรา 17)
(2) ในกรณี ที่ผกู ้ ่อตั้งทรัสต์กบั ทรัสตีเป็ นบุคคลเดียวกัน ให้ทาหนังสื อแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. (มาตรา 11 วรรคสอง)
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
การเปลี่ ยนแปลงสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ให้เป็ นไปตามที่ สัญญาก่ อตั้ง ทรั สต์กาหนด หากสัญญาก่ อตั้ง
ทรั ส ต์ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ ผู ้รั บ ประโยชน์ แ ละทรั ส ตี อ าจตกลงเปลี่ ย นแปลงสั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ ไ ด้ แ ต่ ต้อ งไม่ ขัด
ต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์ (มาตรา 20)
3.3 ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (หมวด 2)
ผู ้ก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ ต้อ งเป็ นนิ ติ บุ ค คลตามที่ พ.ร.บ.ทรั ส ต์ ฯ ก าหนด ซึ่ งได้แ ก่ บริ ษ ัท ที่ อ อกหลัก ทรั พ ย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูจ้ าหน่ายสิ นทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิ ติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ
การแปลงสิ น ทรั พ ย์เ ป็ นหลัก ทรั พ ย์ หรื อนิ ติ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ ต ามที่ ค ณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) กาหนด (มาตรา 12) โดยภายหลังจากการก่อตั้งทรัสต์แล้ว สิ ทธิและหน้าที่
ของผูก้ ่อตั้งทรัสต์จะเป็ นไปเท่าที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (มาตรา 18(1))
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3.4 ทรัสตี (หมวด 6)
3.4.1 คุณสมบัติทรัสตี
พ.ร.บ.ทรั ส ต์ ฯ ได้ ก าหนดให้ บุ ค คลที่ จ ะประกอบธุ ร กิ จ เป็ นทรั ส ตี ต้อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา 54) โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น หรื อนิ ติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด และต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติ
อย่างอื่น รวมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนี ยมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด (มาตรา 55) โดยจะต้องมีระบบงานอย่าง
เหมาะสมในการจัดการตั้งกองทรัสต์ เช่น การแยกทรัพย์สินกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่ วนตัวของทรัสตี จัดการ
ดูแล ติดตามสิ ทธิ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของกองทรัสต์ รวมไปถึงระบบควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้กองทรัสต์เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และพ.ร.บ.ทรัสต์ฯ (มาตรา 57) เป็ นต้น
3.4.2 การเปลี่ยนแปลงทรัสตี
การเปลี่ยนแปลงทรัสตี ย่อมเป็ นไปตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนด หรื อสามารถทาได้ในกรณี ใด
กรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่
(2) ทรัสตีถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ สิ้ นสภาพนิติบุคคล หรื อสิ้ นสภาพธนาคารพาณิ ชย์
(3) ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
(4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุ รกิ จเป็ นทรั ส ตี เป็ นการชั่วคราวหรื อสั่ง เพิ ก ถอน
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี (มาตรา 22)
ในกรณี ที่ สั ญ ญาก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ ไ ม่ ไ ด้ร ะบุ ถึ ง วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ง ทรั ส ตี ร ายใหม่ ไ ว้ การแต่ ง ตั้ง ทรั ส ตี
จะเป็ นไปตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด (มาตรา 24)
3.4.3 สิ ทธิและหน้าที่ของทรัสตี
ทรัสตีจะมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ หรื อผูม้ ีสิทธิเหนือทรัพย์สิน
(มาตรา 18(2)) อย่างไรก็ดี ทรัพย์สินในกองทรัสต์ไม่อยู่ภายใต้บงั คับการชาระหนี้ของเจ้าหนี้ ของทรัสตี และไม่ตกเป็ น
ทรั พ ย์สิ นในคดี ล ้ม ละลายที่ จะนามาแบ่ ง ปั นให้แก่ เจ้า หนี้ ข องทรั ส ตี เมื่ อทรั ส ตี ล ้ม ละลาย อี ก ทั้ง ไม่ เป็ นทรั พ ย์สิน
ของทรัสตีที่จะนามาแบ่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของทรัสตีในกรณี ที่ทรัสตีเลิกกิจการ (มาตรา 50)
ในฐานะที่ทรัสตีได้รับความไว้วางใจให้จดั การทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผูร้ ับประโยชน์ หน้าที่สาคัญ
ของทรัสตีคือ การจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้วยความชานาญ โดยปฏิบตั ิต่อผูร้ ับประโยชน์อย่างเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูร้ ับประโยชน์ (มาตรา 30)
และทรัสตีตอ้ งจัดการทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาคัญดังนี้ดว้ ย
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(1) ห้ามกระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ (มาตรา 31)
(2) ต้องจัดทาบัญชีเพื่อแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็ นส่วนตัวของทรัสตี
และทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณี ที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีตอ้ งแยกทรัพย์สิน
ของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน (มาตรา 34) นอกจากนี้ ทรัสตีตอ้ งจัดทางบการเงินของกองทรัสต์
แยกต่างหากจากงบการเงินของทรัสตี เช่นกัน โดยต้องจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชี มีผูส้ อบบัญชี
ในอยูใ่ นบัญชีรายชื่อของสานักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งงบการเงินให้กบั สานักงาน ก.ล.ต. ด้วย (มาตรา 59)
(3) การจัดการกองทรั สต์เป็ นเรื่ องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
ไม่ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น หรื อการทาธุรกรรมไม่ใช่เรื่ องเฉพาะตัวและไม่จาเป็ นต้องใช้
วิชาชี พเยี่ยงทรัสตี หรื อการทาธุ รกรรมที่ โดยทั่วไปอาจมอบหมายให้บุ คคลอื่ นจัดการแทนได้ และหากทรัสตี ฝ่าฝื น
การที่ได้กระทาไปนั้นจะผูกพันทรัสตีเป็ นการส่วนตัว (มาตรา 37)
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อตามข้อกาหนด
ของกฎหมาย ทรั สตี ตอ้ งรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายที่ เกิดขึ้นแก่ ทรั พย์สินในกองทรั สต์ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็ น
การกระทาโดยสุจริ ตและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว (มาตรา 43)
3.5 ผู้รับประโยชน์ (หมวด 4)
ผูร้ ับประโยชน์ในตลาดทุน ได้แก่ ผูล้ งทุนที่อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลก็ได้ พ.ร.บ.ทรัส ต์ฯ
จึงไม่ได้กาหนดคุณสมบัติของผูร้ ับประโยชน์ไว้เป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการก่อตั้งทรัสต์ที่เป็ นประโยชน์
ต่ อตลาดทุ นอย่า งแท้จริ ง มิ ใ ช่ เพื่ อผูก้ ่ อตั้งทรั สต์หรื อทรั สตี เอง กฎหมายจึ งห้ามมิ ให้ผู ก้ ่ อตั้ง ทรั สต์หรื อทรั สตี เป็ น
ผูร้ ับประโยชน์ เว้นแต่มีบุคคลอื่นเป็ นผูร้ ับประโยชน์รวมอยู่ดว้ ย และผูร้ ับประโยชน์ที่เป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรื อทรัสตี
จะรับประโยชน์เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดไม่ได้ (มาตรา 13)
ผูร้ ับประโยชน์ เป็ นผูม้ ีสิทธิ ได้รับประโยชน์ ที่เกิ ดขึ้ นจากการจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่ อตั้ง ทรั ส ต์
และตามกฎหมาย (มาตรา 18(3)) จึ ง ถื อเป็ นผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย ส าคัญในการบริ หารและจัดการกองทรั สต์ของทรัสตี
นอกจากสิ ทธิ ในการเปลี่ ยนแปลงแก้ไขสัญญาก่ อตั้งทรั สต์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ ได้กาหนดให้
ผูร้ ับประโยชน์มีสิทธิอื่น ๆ ดังนี้
(1) ถอดถอนทรัสตี เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้จดั การทรัสต์ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่ อตั้งทรั สต์
หรื อตามที่กาหนดในกฎหมาย (มาตรา 23(2))
(2) เรี ยกร้องให้ทรัสตีรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็ นไปตามที่กาหนด
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อตามที่กาหนดในกฎหมาย (มาตรา 44 วรรคหนึ่ง)
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(3) ติดตามและเรี ยกร้องเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์คืนจากบุคคลที่สามที่รับโอนทรัพย์สิน มาจากทรัสตี
ในกรณี ที่ทรัสตีจดั การกองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรื อตามที่กาหนดในกฎหมาย เว้นแต่
บุคคลที่สามจะรับโอนทรัพย์สินมาโดยสุจริ ต เสี ยค่าตอบแทน และไม่รู้หรื อไม่มีเหตุอนั ควรรู ้วา่ มีการจัดการกองทรัสต์
โดยมิชอบ (มาตรา 44 วรรคสอง)
(4) เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือหรื อสนับสนุ นทรัสตีให้บริ หารจัดการ
กองทรัสต์ไม่เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่ อตั้งทรั สต์หรื อตามที่กาหนดในกฎหมาย อันเป็ นผลให้ทรัพย์สินใน
กองทรัสต์ถูกจาหน่าย จ่าย โอนไปโดยไม่ชอบ (มาตรา 45)
(5) ตรวจดู และขอคัดส าเนาบัญชี ของกองทรั ส ต์ หรื อเอกสารใด ๆ ตามที่ ส านัก งาน ก.ล.ต. ก าหนด
(มาตรา 47)
3.6 การระงับสิ้นไปของทรัสต์ (หมวด 5)
ทรัสต์ยอ่ มสิ้ นสุ ดลงตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อได้ปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ครบถ้วนแล้ว
(2) เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรื อมีคาสั่งให้เลิกทรัสต์ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรื อทรัสตีหรื อผูร้ ับประโยชน์
ร้องขอ
(3) เมื่อปรากฏว่าเหลือทรัสตีเป็ นผูร้ ับประโยชน์เพียงฝ่ ายเดียว
(4) เมื่อปรากฏเหตุที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่กฎหมายกาหนด แต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้
มิให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี (มาตรา 51)
เมื่อทรัสต์สิ้นสุ ดลงแล้ว ให้ทรัสตีทาหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน เพื่อการชาระ
สะสางหนี้ สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามลาดับที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ เว้นแต่กรณี ที่ทรัสต์สิ้นสุ ดลงเนื่ องจาก
ทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรื อล้มละลาย ให้ผูช้ าระบัญชี หรื อเจ้าหนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เป็ นผูด้ าเนิ นการดังกล่าว
(มาตรา 52)
3.7 อานาจพนักงานเจ้ าหน้ าที่ (หมวด 7)
พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารหลักฐานและข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และตรวจสอบการกระท าความผิ ด หรื อ การด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การประกอบธุ ร กิ จ ทรั ส ตี ตาม
พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ โดยได้กาหนดกรอบการใช้อานาจดังกล่าวไว้ดว้ ย เพื่อมิให้ ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลมากเกิน
ความจ าเป็ น (มาตรา 62) นอกจากนี้ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ อ าจร้ อ งขอต่ อ พนัก งานเจ้า หน้าที่ ต ามกฎหมายว่าด้วย
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การกระท าผิดเกี่ ย วกับ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อให้ไ ด้มาซึ่ งข้อมูล คอมพิ ว เตอร์ ที่ เกี่ ย วข้องส าหรั บ เป็ นพยานหลัก ฐานใน
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ีได้ (มาตรา 63)
3.8 บทกาหนดโทษ (หมวด 8)
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ใ น พ.ร.บ.ทรั ส ต์ ฯ มี บ ทก าหนดโทษทั้ ง ทางปกครอง
และทางอาญา
โทษทางปกครองตาม พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ มีดงั ต่อไปนี้
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ปรับทางปกครอง
(3) ตาหนิโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
(4) จากัดการประกอบธุรกิจ
(5) พักการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด
(6) เพิกถอนการอนุญาต (มาตรา 67)
กรณี การกาหนดบทลงโทษทางอาญามีโทษจาคุก ปรับ หรื อทั้งจาทั้งปรับ เช่น การประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 77) การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิ ตามคาสั่งลงโทษทางปกครองจากการถูกพักการประกอบ
ธุรกิจหรื อเพิกถอนการอนุญาต (มาตรา 79) ความรับผิดของผูส้ อบบัญชี (มาตรา 84) การกระทาผิดหน้าที่ของตนด้วย
ประการใด ๆ โดยทุ จริ ตจนเป็ นเหตุ ใ ห้เกิ ดความเสี ย หายแก่ ก องทรั ส ต์ข องกรรมการ ผูจ้ ัดการ พนัก งาน ลูก จ้าง
หรื อตัวแทนของทรัสตี หรื อบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมายให้จดั การกองทรัสต์ (มาตรา 85) เป็ นต้น

หมายเหตุ - ค าอธิ บ ายนี้ มี ข้ ึ นเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการท าความเข้ า ใจสาระส าคั ญ ของกฎหมายเท่ า นั้ น
ส่ วนการปฏิบตั ิตามกฎหมายให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ประชาชนจะต้องศึกษา ทาความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือ
ตัวบทกฎหมายเป็ นสาคัญ
____________________

