
 

 

สรุปสาระส าคญัของพระราชบัญญัติทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 
 
1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

 ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่ยอมให้มีการจดัตั้งทรัสต์เกิดขึ้น  ทั้งน้ี ตามมาตรา 1686 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยเ์ดิมท่ีก าหนดให้การจะก่อตั้งทรัสต์ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางออ้มหามีผลไม่  อย่างไรก็ตาม หลกัส าคญั
ของกฎหมายทรัสต์สอดคล้องกับการก ากับดูแลตลาดทุนหลายประการ เช่น หลักการบริหารจัดการทรัพย์สิน  
ด้วยความไว้วางใจ หลักการคุ ้มครองสิทธิของผู ้ลงทุน  เ ป็นต้น จึง เ ร่ิม มีแนวคิดในการน าทรัสต์มาใช ้
อย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการระดมทุนและการจดัการทรัพยสิ์น เพื่อให้ทรัสต์เป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนให ้
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนมีประสิทธิภาพและรองรับวิวฒันาการของตลาดการเงินท่ีกา้วหนา้ไปอย่างรวดเร็ว   
ดว้ยเหตุน้ี ในปี พ.ศ. 2550 จึงมีการตราพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 (“พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ”) 
ออกมาใชบ้งัคบั 

2. ขอบเขตการมีผลบังคับใช้ 

 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติัหลกัการร่างพระราชบญัญติัทรัสต์เพื่อธุรกรรม 
ในตลาดทุน เพื่อรองรับให้สามารถก่อตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และได ้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีผลใช้บงัคบัเม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันับแต่ 
วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (13 เมษายน พ.ศ.  2551)  เวน้แต่มาตรา 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 ให้ใช้บงัคบั ตั้งแต่ 
วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป (15 มกราคม พ.ศ. 2551) 

3. สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย 

พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการระดมทุนต่อประชาชนในรูปแบบของทรัสต์และ 
การจดัการทรัพยสิ์นในกองทรัสต ์ดงัน้ี 

 3.1 ความหมายของทรัสต์  

พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ มีแนวคิดในการรองรับหลักเร่ืองกรรมสิทธ์ิโดยกฎหมาย  (Legal ownership) และ

กรรมสิทธ์ิโดยธรรม (Equitable ownership) ซ่ึงสะทอ้นไวใ้นบทนิยามค าว่า “ทรัสต”์ ท่ีหมายถึง นิติสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดขึ้น

จากความไวว้างใจของบุคคลท่ีเรียกวา่ ผูก่้อตั้งทรัสต ์ซ่ึงเป็นผูโ้อนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพยสิ์น ใหแ้ก่
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บุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า ทรัสตี เพื่อให้ทรัสตีจดัการทรัพยสิ์น ทรัพยสิทธิ หรือใชสิ้ทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคล

ท่ีเรียกวา่ ผูรั้บประโยชน์ (มาตรา 3) 

 3.2 การก่อตั้งทรัสต์ (หมวด 2) 

3.2.1 สัญญาก่อตั้งทรัสต ์ 

   ทรัสต์ย่อมก่อตั้ งขึ้ นเม่ือมีการท าสัญญาเป็นหนังสือ โดยมีรายการท่ีชัดเจนเก่ียวกับผู ้ก่อตั้ ง 

ทรัสต์ ทรัสตี ผู ้รับประโยชน์ ว ัตถุประสงค์ของทรัสต์ และทรัพย์สินท่ีจะเป็นกองทรัสต์ (มาตรา 14)  และ 

ผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดโ้อนทรัพยสิ์นหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ท่ีจะใหเ้ป็นกองทรัสตแ์ก่ทรัสตีแลว้ 

ในกรณีการก่อตั้งทรัสต์โดยผูก่้อตั้ งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตี ทรัสต์ย่อมก่อตั้งขึ้นเม่ือ 

ผูก่้อตั้งทรัสตไ์ดท้ าหนงัสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสตย์ืน่ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

การก่อตั้งทรัสตส์ามารถท าได ้2 รูปแบบ ดงัน้ี  

(1) ในกรณีท่ีผูก่้อตั้งทรัสตเ์ป็นคนละบุคคลกบัทรัสตี ให้ก่อตั้งทรัสตโ์ดยการท าสัญญาก่อตั้งทรัสต์

เป็นหนังสือและโอนทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตี (มาตรา 11 วรรคหน่ึง)  ทั้งน้ี สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตอ้งมีรายการตามท่ี 

พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ และประกาศก าหนด (มาตรา 14 และมาตรา 15)  มิเช่นนั้น สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะตกเป็นโมฆะ  

(มาตรา 17) 

(2) ในกรณีท่ีผูก่้อตั้งทรัสตก์บัทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกนั ใหท้ าหนงัสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสตย์ื่นต่อ

ส านกังาน ก.ล.ต. (มาตรา 11 วรรคสอง) 

3.2.2 การเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

  การเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนด หากสัญญาก่อตั้ง 

ทรัสต์ไม่ได้ก าหนดไว้ ผู ้รับประโยชน์และทรัสตีอาจตกลงเปล่ียนแปลงสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ได้แต่ต้องไม่ขัด 

ต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต ์(มาตรา 20) 

 3.3 ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (หมวด 2) 

       ผู ้ก่อตั้ งทรัสต์ต้องเป็นนิติบุคคลตามท่ี พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ ก าหนด ซ่ึงได้แก่ บริษัทท่ีออกหลักทรัพย ์

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ผูจ้  าหน่ายสินทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อ  

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย ์(“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ก าหนด (มาตรา 12) โดยภายหลงัจากการก่อตั้งทรัสตแ์ลว้ สิทธิและหนา้ท่ี

ของผูก่้อตั้งทรัสตจ์ะเป็นไปเท่าท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์(มาตรา 18(1)) 

 



3 
 

              

 3.4 ทรัสตี (หมวด 6) 

3.4.1 คุณสมบติัทรัสตี 

   พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ ได้ก าหนดให้บุคคลท่ีจะประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ต้องได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. (มาตรา 54) โดยบุคคลดังกล่าวตอ้งเป็นธนาคารพาณิชย ์สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ  

จดัตั้งขึ้น หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด และตอ้งมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบติั

อย่างอ่ืน  รวมทั้งตอ้งช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด (มาตรา 55) โดยจะตอ้งมีระบบงานอยา่ง

เหมาะสมในการจดัการตั้งกองทรัสต์ เช่น การแยกทรัพยสิ์นกองทรัสต์ออกจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของทรัสตี จดัการ 

ดูแล ติดตามสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นของกองทรัสต ์รวมไปถึงระบบควบคุม ตรวจสอบเพื่อให้กองทรัสต์เป็นไปตาม

สัญญาก่อตั้งทรัสตแ์ละพ.ร.บ.ทรัสตฯ์ (มาตรา 57) เป็นตน้ 

3.4.2 การเปล่ียนแปลงทรัสตี 

    การเปล่ียนแปลงทรัสตีย่อมเป็นไปตามท่ีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก าหนด หรือสามารถท าได้ในกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

    (1) ทรัสตีลาออกจากการท าหนา้ท่ี  

    (2) ทรัสตีถูกพิทกัษท์รัพย ์ส้ินสภาพนิติบุคคล หรือส้ินสภาพธนาคารพาณิชย ์ 

    (3) ทรัสตีถูกถอดถอนจากการท าหนา้ท่ี 

    (4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพกัการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอน 

การอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (มาตรา 22) 

    ในกรณีท่ีสัญญาก่อตั้ งทรัสต์ไม่ได้ระบุถึงวิธีการแต่งตั้ งทรัสตีรายใหม่ไว้ การแต่งตั้ งทรัสตี 

จะเป็นไปตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด (มาตรา 24) 

3.4.3 สิทธิและหนา้ท่ีของทรัสตี 

    ทรัสตีจะมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะเจา้ของกรรมสิทธ์ิหรือผูมี้สิทธิเหนือทรัพยสิ์น 

(มาตรา 18(2))  อยา่งไรก็ดี ทรัพยสิ์นในกองทรัสตไ์ม่อยู่ภายใตบ้งัคบัการช าระหน้ีของเจา้หน้ีของทรัสตี และไม่ตกเป็น

ทรัพย์สินในคดีล้มละลายท่ีจะน ามาแบ่งปันให้แก่เจ้าหน้ีของทรัสตีเม่ือทรัสตีล้มละลาย  อีกทั้งไม่เป็นทรัพย์สิน

ของทรัสตีท่ีจะน ามาแบ่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของทรัสตีในกรณีท่ีทรัสตีเลิกกิจการ (มาตรา 50)  

        ในฐานะท่ีทรัสตีไดรั้บความไวว้างใจให้จดัการทรัสตเ์พื่อประโยชน์ของผูรั้บประโยชน์ หนา้ท่ีส าคญั

ของทรัสตีคือ การจดัการทรัพยสิ์นในกองทรัสตด์ว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ  รวมทั้ง

ดว้ยความช านาญ โดยปฏิบติัต่อผูรั้บประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูรั้บประโยชน์ (มาตรา 30) 

และทรัสตีตอ้งจดัการทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัดงัน้ีดว้ย 
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  (1) หา้มกระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทรัสต ์(มาตรา 31) 

  (2) ตอ้งจดัท าบญัชีเพื่อแยกทรัพยสิ์นในกองทรัสตไ์วต้่างหากจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นส่วนตวัของทรัสตี 

และทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีท่ีทรัสตีจดัการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีตอ้งแยกทรัพยสิ์น 

ของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกนั (มาตรา 34)  นอกจากน้ี ทรัสตีตอ้งจดัท างบการเงินของกองทรัสต์

แยกต่างหากจากงบการเงินของทรัสตีเช่นกัน โดยตอ้งจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี มีผูส้อบบญัชี 

ในอยูใ่นบญัชีรายช่ือของส านกังาน ก.ล.ต. และจดัส่งงบการเงินใหก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ดว้ย (มาตรา 59)  

   (3) การจดัการกองทรัสตเ์ป็นเร่ืองเฉพาะตวัของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจดัการแทน

ไม่ได ้ เวน้แต่สัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หรือการท าธุรกรรมไม่ใช่เร่ืองเฉพาะตวัและไม่จ าเป็นตอ้งใช้

วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี หรือการท าธุรกรรมท่ีโดยทั่วไปอาจมอบหมายให้บุคคลอ่ืนจัดการแทนได้ และหากทรัสตีฝ่าฝืน  

การท่ีไดก้ระท าไปนั้นจะผกูพนัทรัสตีเป็นการส่วนตวั (มาตรา 37) 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีทรัสตีจดัการกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย ทรัสตีตอ้งรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่ทรัพยสิ์นในกองทรัสต์  เวน้แต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็น 

การกระท าโดยสุจริตและมีเหตุผลอนัสมควรเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของกองทรัสตแ์ลว้ (มาตรา 43) 

 3.5 ผู้รับประโยชน์ (หมวด 4) 

       ผูรั้บประโยชน์ในตลาดทุน ได้แก่ ผูล้งทุนท่ีอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ  

จึงไม่ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูรั้บประโยชน์ไวเ้ป็นการเฉพาะ  อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหมี้การก่อตั้งทรัสตท่ี์เป็นประโยชน์

ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อผูก่้อตั้ งทรัสต์หรือทรัสตีเอง กฎหมายจึงห้ามมิให้ผูก่้อตั้ งทรัสต์หรือทรัสตีเป็น 

ผูรั้บประโยชน์  เวน้แต่มีบุคคลอ่ืนเป็นผูรั้บประโยชน์รวมอยู่ดว้ย และผูรั้บประโยชน์ท่ีเป็นผูก่้อตั้งทรัสต์หรือทรัสตี 

จะรับประโยชน์เกินสัดส่วนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดไม่ได ้(มาตรา 13) 

       ผูรั้บประโยชน์เป็นผูมี้สิทธิได้รับประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการจดัการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์

และตามกฎหมาย (มาตรา 18(3)) จึงถือเป็นผูมี้ส่วนได้เสียส าคัญในการบริหารและจัดการกองทรัสต์ของทรัสตี  

นอกจากสิทธิในการเปล่ียนแปลงแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ท่ีได้กล่าวมาแล้วขา้งต้น พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ ได้ก าหนดให้ 

ผูรั้บประโยชน์มีสิทธิอ่ืน ๆ ดงัน้ี   

       (1) ถอดถอนทรัสตี เม่ือปรากฏว่าทรัสตีมิไดจ้ดัการทรัสต์ตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต์

หรือตามท่ีก าหนดในกฎหมาย (มาตรา 23(2)) 

       (2) เรียกร้องให้ทรัสตีรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการจดัการกองทรัสตท่ี์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด

ในสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือตามท่ีก าหนดในกฎหมาย (มาตรา 44 วรรคหน่ึง) 
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       (3) ติดตามและเรียกร้องเอาทรัพยสิ์นในกองทรัสต์คืนจากบุคคลท่ีสามท่ีรับโอนทรัพยสิ์นมาจากทรัสตี  

ในกรณีท่ีทรัสตีจดัการกองทรัสตไ์ม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสตห์รือตามท่ีก าหนดในกฎหมาย  เวน้แต่

บุคคลท่ีสามจะรับโอนทรัพยสิ์นมาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และไม่รู้หรือไม่มีเหตุอนัควรรู้วา่มีการจดัการกองทรัสต์

โดยมิชอบ (มาตรา 44 วรรคสอง)  

      (4) เรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกท่ีให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทรัสตีให้บริหารจัดการ

กองทรัสต์ไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือตามท่ีก าหนดในกฎหมาย อนัเป็นผลให้ทรัพยสิ์นใน

กองทรัสตถ์ูกจ าหน่าย จ่าย โอนไปโดยไม่ชอบ (มาตรา 45)   

       (5) ตรวจดูและขอคัดส าเนาบัญชีของกองทรัสต์ หรือเอกสารใด ๆ ตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

(มาตรา 47) 

 3.6 การระงับส้ินไปของทรัสต์ (หมวด 5) 

       ทรัสตย์อ่มส้ินสุดลงตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสต ์หรือในกรณีดงัต่อไปน้ี  

       (1) เม่ือไดป้ฏิบติัตามวตัถุประสงคข์องสัญญาก่อตั้งทรัสตค์รบถว้นแลว้ 

       (2) เม่ือศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งให้เลิกทรัสตต์ามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้หรือทรัสตีหรือผูรั้บประโยชน์

ร้องขอ 

       (3) เม่ือปรากฏวา่เหลือทรัสตีเป็นผูรั้บประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว 

       (4) เม่ือปรากฏเหตุท่ีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงทรัสตีตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่สัญญาก่อตั้งทรัสตก์ าหนดไว้

มิใหมี้การเปล่ียนแปลงทรัสตี (มาตรา 51) 

       เม่ือทรัสตส้ิ์นสุดลงแลว้ ใหท้รัสตีท าหนา้ท่ีต่อไปเพื่อรวบรวม จ าหน่าย และจดัสรรทรัพยสิ์น เพื่อการช าระ

สะสางหน้ีสินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามล าดบัท่ีก าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ  เวน้แต่กรณีท่ีทรัสต์ส้ินสุดลงเน่ืองจาก 

ทรัสตีเลิกกิจการ ช าระบญัชี หรือลม้ละลาย ให้ผูช้  าระบญัชี หรือเจา้หนักงานพิทกัษ์ทรัพยเ์ป็นผูด้  าเนินการดงักล่าว 

(มาตรา 52) 

 3.7 อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ี (หมวด 7) 

       พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ ก าหนดให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการรวบรวมเอกสารหลกัฐานและขอ้มูล 

ท่ีเก่ียวข้อง และตรวจสอบการกระท าความผิดหรือการด าเนินการ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจทรัสตีตาม 

พ.ร.บ.ทรัสต์ฯ โดยไดก้ าหนดกรอบการใช้อ านาจดงักล่าวไวด้ว้ย เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลมากเกิน

ความจ าเป็น (มาตรา 62)  นอกจากน้ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีอาจร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย 
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การกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวข้องส าหรับเป็นพยานหลักฐานใน 

การด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีได ้(มาตรา 63) 

 3.8 บทก าหนดโทษ (หมวด 8) 

       การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพ.ร.บ.ทรัสต์ฯ  มีบทก าหนดโทษทั้ งทางปกครอง  

และทางอาญา  

      โทษทางปกครองตาม พ.ร.บ.ทรัสตฯ์ มีดงัต่อไปน้ี  

      (1) ภาคทณัฑ ์

      (2) ปรับทางปกครอง 

      (3) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 

      (4) จ ากดัการประกอบธุรกิจ 

      (5) พกัการประกอบธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาตภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

      (6) เพิกถอนการอนุญาต (มาตรา 67) 

      กรณีการก าหนดบทลงโทษทางอาญามีโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ เช่น การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต (มาตรา 77) การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งลงโทษทางปกครองจากการถูกพกัการประกอบ

ธุรกิจหรือเพิกถอนการอนุญาต (มาตรา 79) ความรับผิดของผูส้อบบญัชี (มาตรา 84) การกระท าผิดหนา้ท่ีของตนดว้ย

ประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ของกรรมการ ผูจ้ ัดการ พนักงาน ลูกจ้าง  

หรือตวัแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการกองทรัสต์ (มาตรา 85) เป็นตน้  

  

 หมายเหตุ  - ค าอธิบายน้ีมีขึ้ นเพื่อประโยชน์ในการท าความเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่านั้ น  

ส่วนการปฏิบติัตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกตอ้ง ประชาชนจะตอ้งศึกษา ท าความเขา้ใจ ตรวจสอบ และยึดถือ  

ตวับทกฎหมายเป็นส าคญั 

____________________ 


