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พระราชบัญญัติ
ทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน ยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ท รั ส ต เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ เมื่ อ พ น กํ า หนดเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวนแตมาตรา 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 ใหใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“ทรัสต” หมายความวา นิติสัมพันธที่เกิดขึ้นตามสัญญากอตั้งทรัสต
“สัญญากอตั้งทรัสต” หมายความวา สัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึ่งเรียกวา ผูกอตั้งทรัสต โอนหรือ
กอทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพยสินใหแกบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา ทรัสตี ดวยความไววางใจ
ใหทรัสตีจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของบุคคลอีกฝายหนึ่งเรียกวา ผูรับประโยชน และใหหมายความ
รวมถึงหนังสือแสดงเจตนากอตั้งทรัสตในกรณีผูกอตั้งทรัสตและทรัสตีเปนบุคคลเดียวกันดวย
“กองทรัสต” หมายความวา บรรดาทรัพยสินที่กําหนดตามสัญญากอตั้งทรัสต และให
หมายความรวมถึงบรรดาทรัพยสิน ดอกผล หนี้สิน และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการจัดการตามสัญญา
กอตั้งทรัสต หรือตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“สํานักงาน ก.ล.ต.” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ทรั ส ต อ าจก อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ประโยชน ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กรรมในตลาดทุ น ตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การออกหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๒) การแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพยเปนหลักทรัพย
(๓) ธุรกรรมอื่นใดที่เปนการสงเสริมหรือเอื้ออํานวยตอตลาดทุน
มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหทราบเปน
การทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการอนุญาตและการใหความเห็นชอบตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดใด ๆ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน ก.ล.ต. และมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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มาตรา ๗ ใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกประกาศและแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การกํากับดูแลทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
มาตรา ๘ ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่วางนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมและ
พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กําหนดคาธรรมเนียมสําหรับการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดหลักเกณฑเพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาปญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อใหเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ อํานาจหนาที่ดังกลาวให
รวมถึง
(๑) ออกประกาศหรือคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) รับคาปรับที่เปนโทษปรับทางปกครองและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
คาปรับและคาธรรมเนียมตาม (๒) ใหตกเปนของสํานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา ๑๐ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีหนาที่เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดและการ
ลงโทษบุคคลซึ่งกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การเปดเผยขอมูลอื่น ใดที่ไดรับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปน ไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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หมวด ๒
การกอตั้งทรัสต
สวนที่ ๑
สัญญากอตั้งทรัสต
มาตรา ๑๑ ทรั สต ย อมก อตั้ งขึ้ นเมื่ อมี การทํ าสั ญญาเป นหนั งสื อ และผู ก อตั้ งทรั สต ได โอน
ทรัพยสินหรือกอทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ที่จะใหเปนกองทรัสตแกทรัสตีแลว
ในกรณีการกอตั้งทรัสตโดยผูกอตั้งทรัสตเปนบุคคลเดียวกันกับทรัสตี ทรัสตยอมกอตั้งขึ้นเมื่อ
ผูก อ ตั้ งทรั ส ตไ ด ทํ า หนั ง สื อแสดงเจตนาก อ ตั้ ง ทรั ส ต ยื่น ต อ สํ านั ก งาน ก.ล.ต. ตามหลั กเกณฑ ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ผูที่จะเปนผูกอตั้งทรัสตไดตองเปนนิติบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บริษัทที่ออกหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(๒) ผูจําหนายสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย
(๓) นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๓ สัญญากอตั้งทรัสตจะกําหนดใหผูกอตั้งทรัสตหรือทรัสตีเปนผูรับประโยชนดวย
มิได เวนแตมีบุคคลอื่นเปนผูรับประโยชนรวมอยูดวย และผูรับประโยชนที่เปนผูกอตั้งทรัสตหรือทรัสตี
ไดรับประโยชนจากกองทรัสตไมเกินสัดสวนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ผูรับประโยชนที่เปนผูกอตั้งทรัสตหรือทรัสตีไดรับประโยชนเกินสัดสวนที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ใหประโยชนสวนที่เกินนั้นตกเปนของผูรับประโยชนรายอื่น
มาตรา ๑๔ สัญญากอตั้งทรัสตหากมิไดมีรายการและขอความอยางนอยดังตอไปนี้ ยอมตก
เปนโมฆะ
(๑) ชื่อผูกอตั้งทรัสตและทรัสตี
(๒) ผูรับประโยชน โดยการระบุชื่อ หรือคุณสมบัติ หรือลักษณะที่แสดงใหเห็น วาบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเปนผูรับประโยชนก็ได
(๓) วัตถุประสงคของทรัสต
(๔) ทรัพยสินที่จะใหเปนกองทรัสต
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มาตรา ๑๕ สํานักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายการและขอความที่ตองมีในสัญญา
กอตั้งทรัสตเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรา ๑๔ ก็ได
มาตรา ๑๖ การกอตั้งทรัสตในกรณีดังตอไปนี้ เปนโมฆะ
(๑) การกอตั้งทรัสตที่ไมเปนไปตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
(๒) การกอตั้งทรัสตซึ่งผูเปนทรัสตีไมไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตีตามพระราชบัญญัตินี้
หรือถูกพักการประกอบธุรกิจเปนทรัสตีเปนการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
เปนทรัสตี หรือถูกสั่งหามมิใหทําสัญญากอตั้งทรัสต
มาตรา ๑๗ สั ญ ญาก อ ตั้ ง ทรั ส ต จ ะมี ข อ กํ า หนดที่ ขั ด หรื อ แย ง กั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มิ ไ ด
ขอกําหนดของสัญญากอตั้งทรัสตที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนโมฆะ
สวนที่ ๒
ผลของการกอตั้งทรัสต
มาตรา ๑๘ เมื่อกอตั้งทรัสตขึ้นแลว ใหผูกอตั้งทรัสต ทรัสตี และผูรับประโยชนมีสิทธิและ
หนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ผูกอตั้งทรัสตยอมมีสิทธิหรือหนาที่เฉพาะเทาที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต
(๒) ทรัสตีมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสตในฐานะผูเปน เจาของทรัพยสินหรือผูมีสิทธิ
เหนือทรัพยสิน และมีหนาที่จัดการกองทรัสตตามสัญญากอตั้งทรัสตและพระราชบัญญัตินี้
(๓) ผูรับประโยชนยอมมีสิทธิไดรับประโยชนที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทรัสตตามสัญญา
กอตั้งทรัสตและมีสิทธิอื่น ๆ ตามสัญญากอตั้งทรัสตและพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผูกอตั้งทรัสต ทรัสตี หรือผูรับประโยชนตาย ลมละลาย เลิกกิจการ
หรือสิ้นสุดความเปนบุคคลตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตียอมไมกระทบตอทรัสตที่ได
กอตั้งขึ้นแลว เวนแตสัญญากอตั้งทรัสตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

สวนที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งทรัสตและทรัสตี
มาตรา ๒๐ การเปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งทรัสตจะกระทําไดเพียงใด ใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในสัญญากอตั้งทรัสต ในกรณีที่สัญญากอตั้งทรัสตมิไดกําหนดไว ผูรับประโยชนและทรัสตีอาจตกลง
เปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งทรัสตไดแตตองไมขัดตอเจตนารมณในการกอตั้งทรัสต
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายการหรือขอความเพิ่มเติมตามมาตรา ๑๕
หากเปนการสมควรเพื่อประโยชนของผูรับประโยชนและไมเปนการขัดตอเจตนารมณในการกอตั้งทรัสต
ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีอํานาจสั่งใหทรัสตีแกไขสัญญากอตั้งทรัสตใหปรากฏรายการหรือขอความ
ตามที่ประกาศนั้นภายในระยะเวลาอันสมควร
ทรัสตีตองดําเนินการใหมีการแกไขสัญญากอตั้งทรัสตตามคําสั่งในวรรคหนึ่งดวยวิธีการที่
กําหนดไวในมาตรา ๒๐ หรือโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา ๒๒ การเปลี่ยนแปลงทรัสตี ใหกระทําไดตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือ
เมื่อมีเหตุดังตอไปนี้
(๑) ทรัสตีลาออกจากการทําหนาที่
(๒) ทรัสตีถูกพิทักษทรัพย สิ้นสภาพนิติบคุ คล หรือสิ้นสภาพธนาคารพาณิชย
(๓) ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทําหนาที่
(๔) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจเปนทรัสตีเปนการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอน
การอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี
มาตรา ๒๓ ทรัสตีอาจลาออกหรือถูกถอดถอนจากการทําหนาที่ไดตามที่กําหนดไวในสัญญา
กอตั้งทรัสต ในกรณีที่สัญญากอตั้งทรัสตมิไดกําหนดไว การลาออกหรือการถอดถอนใหเปนไปตาม
เงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ทรั ส ตี ต อ งแจ ง การลาออกเป น หนั ง สื อ ใหผู รั บ ประโยชน ท ราบตามหลั ก เกณฑ แ ละ
ระยะเวลาที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตองไมกอใหเกิดความเสียหายแกผูรับประโยชน
(๒) ผูรับประโยชนอาจถอดถอนทรัสตีได เมื่อปรากฏวาทรัสตีมิไดจัดการทรัสตตามหนาที่ที่
กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
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มาตรา ๒๔ การแตงตั้งทรัสตีรายใหม ใหกระทําไดตามที่กําหนดไวใ นสัญญากอตั้งทรัสต
ในกรณีที่สัญญากอตั้งทรัสตมิไดกําหนดไว การแตงตั้งทรัสตีรายใหม ใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สัญญากอตั้งทรัสตกําหนดใหมีทรัสตีรายเดียว หรือในกรณีที่สัญญา
กอตั้งทรัสตกําหนดใหมีทรัสตีหลายรายโดยกําหนดใหทรัสตีแตละรายแยกกันจัดการกองทรัสต หากมี
เหตุใหตองเปลี่ยนแปลงทรัสตีแตยังมิอาจแตงตั้งทรัสตีรายใหมไดและสัญญากอตั้งทรัสตมิไดกําหนดไว
เปนประการใด ใหการจัดการกองทรัสตเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ทรัสตีลาออก ใหทรัสตีรายเดิมทําหนาที่ทรัสตีตอไปจนกวาทรัสตีรายใหมจะมีสิทธิ
โดยสมบูรณเหนือกองทรัสต
(๒) ในกรณีที่ทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี ถูกระงับการดําเนินกิจการหรือลมละลาย ใหผู
ชําระบัญชี เจาพนักงานพิทักษทรัพย หรือบุคคลอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายอื่นในทํานองเดียวกับ
บุคคลดังกลาว แลวแตกรณี ดําเนินการเกี่ยวกับกองทรัสตเทาที่จําเปนและสมควร จนกวาทรัสตีรายใหม
จะมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต
(๓) ในกรณี ที่ท รั สตี ถู กถอดถอนหรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่ งพั ก การประกอบธุร กิ จ
เปนทรัสตีเปนการชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี ใหทรัสตีรายเดิมทํา
หนาที่ทรัสตีตอไปแตเฉพาะการดูแลรักษาประโยชนหรือการใชสิทธิในกองทรัสตเพื่อมิใหกองทรัสต
เสียหาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน จนกวาทรัสตีรายใหมจะมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต
มาตรา ๒๖ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู แลวแตกรณี
ตองดําเนินการตามที่จําเปนเพื่อใหทรัสตีรายใหมมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต และเพื่อใหทรัสตี
รายใหมทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสตที่ผานมาและที่ตองทําตอไป ตลอดจนสงมอบเอกสาร
หลักฐาน และขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทรัสตเพื่อใหทรัสตีรายใหมสามารถทําหนาที่ตอไปได
ทั้งนี้ ในการสงมอบดังกลาว ใหทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู แลวแตกรณี ลงลายมือชื่อใน
หนังสือเพื่อรับรองความถูกตองและครบถวนของสิ่งที่สงมอบใหทรัสตีรายใหม และมอบหนังสือ
ดังกลาวใหทรัสตีรายใหมเก็บรักษาไว
ใหทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยูดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทรัสตีรายใหมเขาปฏิบัติหนาที่
หากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยูมิไดดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหทรัสตี
รายใหมรองขอตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งใหทรัสตีรายใหมไดมาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสตได
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ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยูมิไดดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง หากมีความ
เสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสตหรือผูรับประโยชน ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยูตองรับผิดชดใช
คาเสียหาย ทั้งนี้ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสตและทรัสตีรายใหมยังไมมีสิทธิโดยสมบูรณตาม
มาตรา ๒๗ ผูรับประโยชนอาจเรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยูเพื่อ
ประโยชนของกองทรัสตได
มาตรา ๒๗ ใหทรัสตีรายใหมมีสิทธิและหนาที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือรวมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู
แลวแตกรณี รวมทั้งเขาสวมสิทธิเปนคูความในคดีหรือเปนฝายที่ตองผูกพันตามคําพิพากษา เมื่อทรัสตี
รายใหมมีสิทธิโดยสมบูรณเหนือกองทรัสต
มาตรา ๒๘ ใหทรัสตีรายใหมแจงเปนลายลักษณอักษรใหบุคคลภายนอกที่ตนทราบวาเปน
คูสัญญากับทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู วาตนไดเขาสวมสิทธิและหนาที่แทนทรัสตีรายเดิม
หรือรวมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู
ในกรณีที่ทรัสตีรายใหมมิไดแจงตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทรัสตีรายใหมตอง
รับผิดตอทรัพยสินในกองทรัสตหรือตอบุคคลภายนอก แลวแตกรณี
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุใหตองมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีแ ตมิอาจแตงตั้งทรัสตีรายใหม
เพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได ใหผูมีสวนไดเสียรองขอตอศาลใหมีการแตงตั้งทรัสตีรายใหม ถามิ
อาจแตงตั้งไดใหศาลมีคําสั่งเลิกทรัสต ทั้งนี้ ใหศาลมีอํานาจแตงตั้งบุคคลใดเขาจัดการกองทรัสตใ ห
เปนไปตามมาตรา ๕๒ โดยไดรับคาตอบแทนตามที่ศาลกําหนดได
การอุทธรณคําสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นตอศาลฎีกา
หมวด ๓
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของทรัสตี
มาตรา ๓๐ ทรัสตีมีหนาที่จัดการกองทรัสตดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผูมี
วิชาชีพ รวมทั้งดวยความชํานาญ โดยปฏิบัติตอผูรับประโยชนอยางเปนธรรมเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ผูรับประโยชน
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของทรัสตีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กําหนดรายละเอียดของการทําหนาที่ดังกลาวได
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สัญญากอตั้งทรัสตจะมีขอความยกเวนความรับผิดในกรณีที่ทรัสตีไมปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
โดยเจตนา โดยไมสุจริต หรือโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงมิได
มาตรา ๓๑ ในการจัดการกองทรัสต หามมิใ หทรัสตีกระทําการใดอัน เปน การขัดแยงกับ
ประโยชนของกองทรัสต ไมวาการกระทํานั้นจะเปนไปเพื่อประโยชนของทรัสตีเองหรือประโยชนของ
ผูอื่น เวน แตเปนการเรียกคาตอบแทนในการทําหนาที่เปน ทรัสตี หรือทรัสตีแ สดงใหเห็น ไดวาได
จัดการกองทรัสตในลักษณะที่เปน ธรรมและไดเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใหผูรับประโยชนทราบกอน
อยางเพียงพอแลว โดยผูรับประโยชนที่ไดทราบขอมูลดังกลาวมิไดแสดงการคัดคาน ทั้งนี้ การเปดเผย
ขอมูลและการคัดคานดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๒ หามทรัสตีนําหนี้ที่ตนเปนลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิไดเกิดจากการปฏิบัติหนาที่
เปน ทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเปน ลูกหนี้ทรัสตีอัน สืบเนื่องมาจากการจัดการ
กองทรัสต
ในกรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหการกระทําเชนนั้นเปนโมฆะ
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ทรัสตีเขาทํานิติกรรมหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับบุคคลภายนอกใหทรัสตี
แจงเปนลายลักษณอักษรใหบุคคลภายนอกทราบวาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี และตองระบุใ น
เอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นใหชัดแจงวาเปนการกระทําในฐานะทรัสตี
มาตรา ๓๔ ให ท รั ส ตี จั ด ทํ า บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น ของกองทรั ส ต แ ยกต า งหากจากบั ญ ชี อื่ น ๆ
ของทรัสตี ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง ทรัสตีตองจัดทําบัญชีทรัพยสินของกองทรัสต
แตละกองแยกตางหากออกจากกัน ทั้งนี้ โดยตองบันทึกบัญชีใหถูกตองครบถวนและเปนปจจุบันดวย
ในการจัดการกองทรัสต ทรัสตีตองแยกกองทรัสตไวตางหากจากทรัพยสิน ที่เปน สวนตัว
ของทรัสตีและทรัพยสินอื่น ที่ทรัสตีครอบครองอยู และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตหลายกอง
ทรัสตีตองแยกกองทรัสตแตละกองออกจากกันดวย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ จนเปนเหตุใหกองทรัสต
ปะปนอยูกับทรัพยสิน ที่เปน สวนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสิน ใดเปนของกองทรัสตและ
ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีเอง ใหสันนิษฐานวา
(๑) ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต
(๒) ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนความเสียหาย
และหนี้ที่เปนสวนตัวของทรัสตี
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(๓) ผลประโยชนที่เกิดจากการจัดการทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นเปนของกองทรัสต
ทรัพยสินที่ปะปนกันอยูตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงทรัพยสินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูก
เปลี่ยนสภาพไปจากทรัพยสินที่ปะปนกันอยูนั้นดวย
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ทรัสตีมิไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ จนเปนเหตุใหกองทรัสต
แตละกองปะปนกันจนมิอาจแยกไดวาทรัพยสินใดเปนของกองทรัสตใด ใหสันนิษฐานวาทรัพยสินนั้น
รวมทั้งทรัพยสิน ที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพยสิน นั้นและประโยชนใ ด ๆ หรือ
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยสินดังกลาว เปนของกองทรัสตแตละกองตามสัดสวนของทรัพยสิน
ที่นํามาเปนตนทุนที่ปะปนกัน
มาตรา ๓๗ การจัดการกองทรัสตเปนเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายใหผูอื่น
จัดการกองทรัสตมิได เวนแต
(๑) สัญญากอตั้งทรัสตกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๒) การทําธุรกรรมที่มิใชเรื่องที่ตองทําเฉพาะตัวและไมจําเปนตองใชวิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
(๓) การทําธุรกรรมที่โดยทั่วไปผูเปนเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีทรัพยสินและวัตถุประสงคของ
การจัดการในลักษณะทํานองเดียวกันกับกองทรัสต จะพึงกระทําในการมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน
(๔) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดการแทน
ในกรณีที่ทรัสตีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหการที่ทําไปนั้นผูกพันทรัสตีเปนการสวนตัว
ไมผูกพันกองทรัสต
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ทรัสตีม อบหมายใหผูอื่น จัดการกองทรัสตโดยชอบตามมาตรา ๓๗
ทรัสตีตองเลือกผูรับมอบหมายดวยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งตองกํากับและตรวจสอบการ
จัดการแทนอยางเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติ
ของทรัสตีในกรณีดังกลาวได
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแตงตั้งทรัสตีหลายราย ทรัสตีตองจัดการกองทรัสตรวมกัน เวนแต
สัญญากอตั้งทรัสตกําหนดหนาที่ของทรัสตีแตละรายไวเปนการเฉพาะ
ในการจัดการกองทรัสตรวมกันของทรัสตี ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่กองทรัสตเปน ทรัพยสิน ที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ ตองดําเนิน การใหปรากฏ
ชื่อทรัสตีทุกรายเปนผูมีทรัพยสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ รวมกันในหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพยสินนั้น
(๒) หากตองมีมติ ตองไดมติเอกฉันท เวนแตสัญญากอตั้งทรัสตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
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การจัดการกองทรัสตที่ไมเปนไปตามมติใน (๒) หากเปนการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอก
หรือมีความรับผิดตอบุคคลภายนอก ใหการที่ทําไปนั้นผูกพันทรัสตีที่ทําการดังกลาวเปนการสวนตัว
ไมผูกพันกองทรัสต
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหมพบวากอนที่ทรัสตีรายใหม
เข า รั บ หน า ที่ มี ก ารจั ด การกองทรั ส ต ที่ ไ ม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาก อ ตั้ ง ทรั ส ต ห รื อ
พระราชบัญญัตินี้จนเปนเหตุใหกองทรัสตเสียหาย ใหทรัสตีรายใหมดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) เรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายที่ตองรับผิด
(๒) ติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลภายนอก ไมวาบุคคลนั้นจะไดทรัพยสินมาโดยตรง
จากทรัสตีรายเดิมหรือไม และไมวาทรัพยสินในกองทรัสตจะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเปน
ทรัพยสินอยางอื่นก็ตาม เวนแตบุคคลดังกลาวจะไดมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทนและไมรูหรือไมมีเหตุ
อันควรรูวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการจัดการกองทรัสตโดยมิชอบ
มาตรา ๔๑ ในการจัดการกองทรัสตแ ละการมอบหมายใหผูอื่น จัดการกองทรัสตโดยชอบ
ตามมาตรา ๓๗ หากมีคาใชจายหรือทรัสตีตองชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นใหกับบุคคลภายนอกดวยเงิน
หรือทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจําเปนอันสมควร ใหทรัสตีมีสิทธิไดรับเงิน
หรือทรัพยสินคืนจากกองทรัสตได เวนแตสัญญากอตั้งทรัสตกําหนดไวใหการชําระเงินหรือทรัพยสิน
อื่นนั้นเปนภาระของทรัสตี
สิทธิที่จะไดรับเงินหรือทรัพยสินคืนตามวรรคหนึ่ง ยอมเปนบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยูกอนผูรับ
ประโยชนและบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต และเปนสิทธิที่อาจบังคับ
ไดในทันทีโดยไมจําตองรอใหมีการเลิกทรัสต และในกรณีที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยน
สภาพทรัพยสิน ในกองทรัสตเพื่อ ใหมีเงิน หรือทรัพยสิน คืน แกทรัสตี ใหทรัสตีมีอํานาจดําเนิน การ
ดังกลาวไดแตตองกระทําโดยสุจริต
เพื่อประโยชนในการคุมครองทรัพยสินในกองทรัสต คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหทรัสตีปฏิบัติเกี่ยวกับการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่นที่เปน
สวนตัวของทรัสตีใหกับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใชสิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได
มาตรา ๔๒ หามมิใหทรัสตีใชสิทธิตามมาตรา ๔๑ จนกวาทรัสตีจะไดชําระหนี้ที่มีอยูตอกองทรัสต
จนครบถวนแลว เวนแตเปนหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต
หรือพระราชบัญญัตินี้ ทรัสตีตองรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นแกกองทรัสต
ในกรณีที่มีความจําเปนและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชนของกองทรัสต ทรัสตีอาจขอความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอนที่จะจัดการกองทรัสตเปนอยางอื่นใหตางไปจากที่กําหนดไวใ น
สัญญากอตั้งทรัสตได และหากทรัสตีไดจัดการตามที่ไดรับความเห็นชอบนั้นดวยความสุจริตและเพื่อ
ประโยชนที่ดีที่สุดของกองทรัสตแลว ทรัสตีไมจําตองรับผิดตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เปนการจัดการกองทรัสตรวมกันของทรัสตีหลายรายตามมาตรา ๓๙ ใหทรัสตีทุกรายรับผิด
ตามวรรคหนึ่งอยางลูกหนี้รวม โดยความรับผิดระหวางทรัสตีดวยกันเองมิใหนําหลักเรื่องลูกหนี้รวม
มาใชบังคับ แตใหเปน ไปตามขอตกลงระหวางกัน ของทรัสตีนั้น เองและไมวาจะตกลงกันไวเชน ใด
ทรัสตีรายที่พิสูจนไดวาตนไดคัดคานหรือถูกกลฉอฉลในการไมปฏิบัติตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือ
พระราชบัญญัตินี้ ไมจําตองรับผิดตอทรัสตีรายอื่น
หมวด ๔
สิทธิของผูรับประโยชนและความคุมครอง
มาตรา ๔๔ ภายใตบังคับมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ วรรคสอง ผูรับประโยชนยอมมีสิทธิ
เรียกรองใหทรัสตีปฏิบัติใหเปนไปตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายเพื่อประโยชนของกองทรัสต ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสตไมเปนไป
ตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสตหรือพระราชบัญญัตินี้
ในกรณี ที่ ท รั ส ตี จั ด การกองทรั ส ต ไ ม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ นสัญ ญาก อ ตั้ ง ทรั ส ต ห รื อ
พระราชบัญญัตินี้ อันเปนผลใหทรัพยสินในกองทรัสตถูกจําหนายจายโอนไปยังบุคคลภายนอก ผูรับ
ประโยชนมีสิทธิติดตามเอาทรัพยสินคืนจากบุคคลนั้นเพื่อประโยชนของกองทรัสตไดไมวาบุคคลนั้นจะ
ไดทรัพยสินมาโดยตรงจากทรัสตีหรือไม และไมวาทรัพยสินในกองทรัสตจะถูกเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยน
สภาพไปเปนทรัพยสินอยางอื่นก็ตาม เวนแตเปนการไดมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทน และไมรูหรือไมมี
เหตุอันควรรูวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการจัดการกองทรัสตโดยมิชอบ
บรรดาคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผูรับประโยชนมีสิทธิ
เรียกคืนจากกองทรัสตไดเทาที่จายจริงตามที่ศาลเห็นสมควร
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มาตรา ๔๕ บุคคลใดรับโอนทรัพยสิน ในกองทรัสตหรือดําเนิน การอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
สนับสนุนหรือชวยเหลือใหมีการโอนทรัพยสินในกองทรัสต โดยรูหรือมีเหตุอันควรรูวาทรัสตีทําการ
โอนทรัพยสินในกองทรัสตไมเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือพระราชบัญญัตินี้ หากการโอนเชนนั้น
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสต บุคคลนั้นตองรับผิดรวมกับทรัสตีตามมาตรา ๔๔ อยางลูกหนี้รวม
โดยผู รั บ ประโยชน มี สิ ท ธิ เ รี ย กให บุ ค คลดั ง กล า วชดใช ค า เสี ย หายเพื่ อ ประโยชน ข องกองทรั ส ต
และใหนําความในมาตรา ๔๔ วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
ความรั บ ผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ศาลอาจกํ า หนดให บุ ค คลนั้ น รั บ ผิ ด เป น จํ า นวนตามที่ ศ าล
เห็นสมควรไดโดยคํานึงถึงพฤติการณในการมีสวนรวมของบุคคลนั้นในการกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทรัสต
มาตรา ๔๖ ในกรณี ที่ผู รับประโยชน แ จง ให ทรั สตี รายใหมป ฏิบัติ หน าที่ ตามมาตรา ๔๐
ภายในระยะเวลาอันสมควรแลว แตทรัสตีรายใหมยังมิไดปฏิบัติหนาที่ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูรับ
ประโยชนมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากทรัสตีรายที่ตองรับผิด หรือใชสิทธิติดตามเอาทรัพยสินคืนจาก
บุคคลภายนอก แลวแตกรณี เพื่อประโยชนของกองทรัสตได และใหนําความในมาตรา ๔๔ วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ผูรบั ประโยชนแตละรายมีสิทธิตรวจดูและขอคัดสําเนาบัญชีของกองทรัสตหรือ
เอกสารอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดไดในเวลาทําการของทรัสตี
ทรัสตีอาจเรียกเก็บคาใชจายในการคัดสําเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งไดเทาที่จําเปน และใชจาย
ไปจริงแตไมเกินอัตราที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผูรับประโยชนมสี ิทธิไดรับประโยชนสวนเกินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
หรือมีสิทธิไดรับทรัพยสินคงเหลือจากการที่ทรัสตสิ้นสุดลงตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม หากสัญญา
กอ ตั้ง ทรั ส ตมิ ได กํ าหนดไว เ ปน อย า งอื่ น ให ผูรั บประโยชนแ ต ละรายมีสิ ทธิ ได รั บประโยชนห รื อ
ทรั พ ยสิ น ดัง กลา วตามสัด ส วนแหง ผลประโยชน ที่ ผูรั บ ประโยชนร ายนั้ น พึง ไดรั บ จากการจัด การ
กองทรัสตตามที่กําหนดไวในสัญญากอตั้งทรัสต
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่มีผูรับประโยชนหลายราย หากสัญญากอตั้งทรัสตมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
การใชสิทธิของผูรับประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงสัญญากอตั้งทรัสตตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ การถอดถอนทรัสตี
ตามมาตรา ๒๓ (๒) การแตงตั้งทรัสตีรายใหมตามมาตรา ๒๔ หรือการรองขอใหเลิกทรัสตตาม
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มาตรา ๕๑ (๒) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูรับประโยชนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชน
จากกองทรัสตรวมกันไมนอยกวาสามในสี่ของประโยชนในกองทรัสตทั้งหมด
(๒) การเรียกรองคาเสียหายเพื่อประโยชนของกองทรัสตตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่ การเรียกรอง
ใหทรัสตีปฏิบัติตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือพระราชบัญญัตินี้ หรือการเรียกรองคาเสียหายเพื่อประโยชน
ของกองทรัสตหรือการติดตามเอาทรัพยสินในกองทรัสตคืนตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖
ผูรับประโยชนรายใดรายหนึ่งจะใชสิทธิดังกลาวโดยลําพังก็ได
มาตรา ๕๐ กองทรัสตเปนทรัพยสินที่มิอาจนํามาชําระหนี้สวนตัวของทรัสตีได
ในกรณีที่ทรัสตีลมละลายเนื่องจากหนี้สวนตัว หรือเมื่อความเปนนิติบุคคลของทรัสตีสิ้นสุดลง
มิใหนํากองทรัสตมารวมเปนทรัพยสินในคดีลมละลายหรือในการชําระบัญชี แลวแตกรณี
หมวด ๕
ความระงับสิ้นไปของทรัสต
มาตรา ๕๑ ทรัสตยอมสิ้นสุดลงตามที่กําหนดในสัญญากอตั้งทรัสต และในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อไดปฏิบัติตามวัตถุประสงคของสัญญากอตั้งทรัสตครบถวนแลว
(๒) เมื่ อศาลมีคํ าพิ พากษาหรือ มีคํ าสั่ งใหเ ลิก ทรัส ตต ามเหตุใ นมาตรา ๒๙ หรื อเหตุ อื่ น
ตามที่ทรัสตีหรือผูรับประโยชนรองขอ
(๓) เมื่อปรากฏวาเหลือทรัสตีเปนผูรับประโยชนเพียงฝายเดียว
(๔) เมื่อปรากฏเหตุที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
แตสัญญากอตั้งทรัสตกําหนดไวมิใหมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
มาตรา ๕๒ ภายใต บังคับมาตรา ๒๙ เมื่อทรั สตสิ้น สุดลง ใหทรั สตีทําหนาที่ตอ ไปเพื่ อ
รวบรวม จําหนาย และจัดสรรทรัพยสินใหเปนไปตามมาตรา ๕๓ เวนแตเปนกรณีที่ทรัสตสิ้นสุดลง
เนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชําระบัญชี หรือลมละลาย ใหผูชําระบัญชี หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย
แลวแตกรณี เปนผูรวบรวม จําหนาย หรือจัดสรรทรัพยสินจนเสร็จสิ้น
มาตรา ๕๓ การชําระสะสางหนี้สินและคาใชจายเมื่อทรัสตสิ้นสุดลง ใหเปน ไปตามลําดับ
ดังตอไปนี้
(๑) คาใชจายที่เกิดจากการรวบรวม จําหนาย และจัดสรรทรัพยสิน
(๒) คาธรรมเนียม คาภาษีอากรที่ตองชําระและที่คางชําระ
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(๓) คาตอบแทนของบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๕๒ คาใชจายในการดําเนินคดีของ
ผูรับประโยชนตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ และคาใชจายที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ ย วเนื่ อ งมาจากการจั ด การกองทรั ส ต ที่ ท รั ส ตี มี สิ ท ธิ เ รี ย กเอาจากกองทรั ส ต ไ ด โ ดยชอบ และ
คาตอบแทนทรัสตี
(๔) หนี้อยางอื่น
ในกรณีที่กองทรัสตมีไมเพียงพอที่จะจัดสรรใหเปนคาใชจายหรือชําระหนี้ในลําดับใด ใหจัดสรร
ใหเปนคาใชจายหรือชําระหนี้ในลําดับนั้นโดยวิธีการเฉลี่ยตามสัดสวนของมูลหนี้
เมื่อไดหักคาใชจายและชําระหนี้ตามวรรคหนึ่งแลว หากกองทรัสตมีทรัพยสินคงเหลือ ใหจัดสรร
ใหแ กบุคคลตามที่กําหนดไวใ นสัญญากอตั้งทรัสต ในกรณีที่สัญญากอตั้งทรัสต มิไดกําหนดไว
ใหบรรดาทรัพยสินและสิทธิตาง ๆ ที่คงเหลือตกแกผูรับประโยชน
ให นํ า ความในมาตรา ๔๒ มาใช บั ง คั บ กั บ การนํ า กองทรั ส ต ม าชํ า ระหนี้ ใ ห กั บ ทรั ส ตี
ตามวรรคหนึ่งดวยโดยอนุโลม
ในการรวบรวม จําหนาย หรือจัดสรรทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง สํานักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใหปฏิบัติก็ได
หมวด ๖
การกํากับดูแลทรัสตี
สวนที่ ๑
การอนุญาต
มาตรา ๕๔ ห า มมิ ใ ห บุ ค คลใดประกอบธุ ร กิ จ เป น ทรั ส ตี เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๕๕ ผูที่อ าจยื่น คํ าขออนุญาตประกอบธุร กิจ เปน ทรั สตีต อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไดตองเปน
(๑) ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๓) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ผูยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งตองมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติ รวมทั้งตองชําระ
คาธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ใหสํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี
ตอสาธารณชน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาความนาเชื่อถือหรือความไววางใจในระบบของ
การประกอบธุรกิจเปนทรัสตี ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขที่ทรัสตีตองปฏิบัติใน
การเปนทรัสตีได
ในกรณีที่สภาพการณที่กอใหเกิดความจําเปนตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไวแลวนั้นก็ได
สวนที่ ๒
การกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ
มาตรา ๕๗ ใหทรัสตีจัดใหมีระบบงานอยางเหมาะสมในการจัดการกองทรัสตในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) แยกกองทรัสตออกจากทรัพยสินสวนตัวของทรัสตี
(๒) จัดการกองทรัสตใหเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสตและพระราชบัญญัตินี้
(๓) บันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพยสินในกองทรัสต รายได รายจายและหนี้สินของ
กองทรัสต ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวของกับกองทรัสต
(๔) ดูแลและติดตามสิทธิประโยชนของกองทรัสต
(๕) จัดสรรสิทธิประโยชนใหแกผูรับประโยชน
(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และปองกันมิใหมีการจัดการกองทรัสตไมเปนไปตามสัญญากอตั้งทรัสต
และพระราชบัญญัตินี้ และมิใหมีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต
(๗) ระบบงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๕๘ เพื่อใหการจัดการกองทรัสตเปนไปเพื่อประโยชนของผูรับประโยชนหรือเพื่อคุมครอง
บุคคลภายนอกที่ทํานิติกรรมกับทรัสตี ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ
ในการกระทําตามอํานาจหนาที่ของทรัสตี การดํารงฐานะทางการเงิน การทําประกันภัยสําหรับความรับผิด
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเปนทรัสตี และการจัดสงรายงานหรือเอกสารตาง ๆ ตอสํานักงาน ก.ล.ต.
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มาตรา ๕๙ ใหทรัสตีจัดทํางบการเงิน ของกองทรัสตแยกตางหากจากงบการเงิน ของทรัสตี
โดยใหคํานึงถึงมาตรฐานที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพบัญชีดวย
งบการเงิน ที่จัดทําตามวรรคหนึ่งตองมีการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผูสอบบัญชี
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. และผูสอบบัญชีดังกลาวตองมิใ ชกรรมการ พนักงาน
หรือลูกจางของทรัสตีนั้น
งบการเงินตามวรรคหนึ่งใหยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. และสํานักงาน ก.ล.ต. อาจเปดเผยหรือ
สั่งใหทรัสตีเปดเผยตอสาธารณชนตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนดก็ได
ใหคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอํานาจที่จะประกาศกําหนดกรณีอันสมควรที่ไมจําเปนตองมีการ
จัดทํางบการเงินตามวรรคหนึ่งได โดยจะกําหนดเงื่อนไขที่ทรัสตีตองปฏิบัติสําหรับการไมดําเนินการ
ดังกลาวดวยก็ได
มาตรา ๖๐ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. มีคําสั่งตามที่เห็นสมควรใหทรัสตีกระทําการหรืองดเวน
กระทําการใด ๆ ภายในเวลาที่กําหนด เพื่อปองกันความเสียหายหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
กองทรัสตหรือสาธารณชน ในกรณีที่ทรัสตี กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทน
ของทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายใหทําการแทนทรัสตี กระทําการหรือกอใหเกิดการกระทํา
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปฏิบัติหนาที่ของทรัสตีตามสัญญากอตั้งทรัสตหรือพระราชบัญญัตินี้
(๒) จั ด การกองทรั ส ต ไ ปในลั ก ษณะที่ ไ ม เ หมาะสมหรื อ อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ
กองทรัสต
(๓) ไมสงรายงานหรือเอกสารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๘
(๔) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๖๑ เพื่อมิใหมีขอติดขัดตามกฎหมายอื่นเมื่อมีการนําทรัสตมาใชในการดําเนินธุรกรรม
ในตลาดทุน ใหมีการถือปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ทรัสตีไดจัดทําบัญชีทรัพยสินและแยกทรัพยสินในกองทรัสตไวอยางถูกตอง
ตามมาตรา ๓๔ มิ ใ หผู กํ ากั บ ดูแ ลตามกฎหมายที่ กํา กั บดู แ ลธนาคารพาณิ ช ยห รื อสถาบั น การเงิ น
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่กําหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
นําทรัพยสิน ในกองทรัสตม าพิจารณาหรือคํานวณรวมกับทรัพยสินที่เปนสวนตัวของทรัสตี ในการ
พิจารณาหนาที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวของทรัสตี
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(๒) เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดใน (๑) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของผูกํากับดูแลตามกฎหมายดังกลาวออกกฎกระทรวงกําหนดการพิจารณาหรือคํานวณทรัพยสินในกองทรัสต
รวมเปนทรัพยสินของผูรับประโยชนเพื่อใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายนั้นกําหนดได
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของทรัสตี หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลขอมูล
ของทรัสตี ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้น จนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
เพื่อตรวจสอบกิจการในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจทรัสตี รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
หรือขอมูลที่เกี่ยวของ
(๒) เขาไปในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวของกับ
การตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) คนสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยขึ้นจนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น
(๔) อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนระยะเวลา
ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือการดําเนินคดี
(๕) สั่งใหทรัสตี บุคคลที่มีอํานาจหนาที่รวบรวมหรือประมวลขอมูลของทรัสตีหรือบุคคล
ที่ทรัสตีมอบหมายใหดําเนิน กิจการอยางหนึ่งอยางใดแทน รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และ
ผูสอบบัญชีของทรัสตีมาใหถอยคํา หรือสงหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือหลักฐานอื่น
เกี่ยวกับการดําเนินงานของทรัสตี
(๖) สั่งให บุคคลใด ๆ ซึ่งมี ส วนรู เห็ นการกระทํ าหรื อข อเท็ จจริ งใด ๆ ที่เกี่ ยวของและจะเป น
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่มาใหถอยคํา หรือสงหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐาน หรือวัตถุที่เกี่ยวของหรือจําเปนแกการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
เมื่อไดเขาไปและลงมือทําการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) หรือทําการคนตาม (๓) แลว
ถายังดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
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ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๑) หรือ (๒) พนักงานเจาหนาที่ตองไมกระทําการอันมีลักษณะเปน
การขมขูหรือเปนการคนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในกรณีตาม (๓) ตองมีหมายคน
เวนแตมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่น ชากวาจะเอาหมายคนมาได เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวจะถูก
ยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ใหดําเนินการคน ยึด หรืออายัดเอกสารหรือ
หลัก ฐานที่ เกี่ย วข องกับ การกระทํ าความผิด ได โดยไม ตอ งมี หมายค น แต ตอ งปฏิบั ติตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคนและจะเริ่มการคนในเวลากลางคืนมิได เวนแตเปนเวลา
ทําการของสถานที่นั้น
การใช อํ า นาจของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง จะต อ งเป น การกระทํ า ต อ บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบ และสําหรับการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๖)
ตองไดรับความเห็น ชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. กอน รวมทั้งตองกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะ
ใหบคุ คลดังกลาวสามารถปฏิบัติตามคําสั่งที่สั่งตาม (๕) หรือ (๖) ได
มาตรา ๖๓ หากจําเปนตองไดมาซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงาน
เจาหน าที่ดําเนิน การรองขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกั บ
คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ งข อ มู ล ดั ง กล า ว และให ถื อ ว า ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ที่ ไ ด ม านั้ น ใช เ ป น
พยานหลักฐานในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๕ ในการปฏิ บั ติ ห นา ที่ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว แก บุ ค คล
ซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
สวนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๖๗ โทษทางปกครอง มีดังตอไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ
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(๒) ปรับทางปกครอง
(๓) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน
(๔) จํากัดการประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) พั ก การประกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด โดยอาจสั่ ง พั ก
การเปนทรัสตีเฉพาะสัญญากอตั้งทรัสตใดหรือทุกสัญญาก็ได
(๖) เพิกถอนการอนุญาต
มาตรา ๖๘ ในการลงโทษปรับทางปกครอง จํานวนคาปรับทางปกครองตองไมเกินหนึ่งลานบาท
ในแตละกรรม
ในกรณี ที่ ผู ถู กลงโทษปรั บทางปกครองตามวรรคหนึ่ งไม ยอมชํ าระค า ปรั บทางปกครอง
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ บุคคลดังตอไปนี้มีอํานาจลงโทษทางปกครอง
(๑) สํานักงาน ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) หรือ (๒)
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามมาตรา ๗๒ สําหรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สําหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
หรือ (๖)
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ ผูมีอํานาจลงโทษจะลงโทษอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางก็ได และมีอํานาจสั่งใหผูถูกลงโทษกระทําการหรืองดเวนกระทําการเพื่อแกไขหรือ
ปองกันมิใหเกิดการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ คําสั่ง หรือเงื่อนไขที่กําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้ซ้ําอีกได
มาตรา ๗๐ ทรัสตีใดกระทําการดังตอไปนี้ ตองรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗
(๑) ไมชําระคาธรรมเนียมหรือชําระคาธรรมเนียมไมครบถวนตามที่กําหนดในมาตรา ๘ (๒)
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑหรือคําสั่ง เงื่อนไข วิธีการ หรือรายละเอียดที่กําหนดตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๔๑
วรรคสาม มาตรา ๕๓ วรรคหา มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ วรรคสามหรือวรรคสี่
หรือมาตรา ๖๐
(๓) ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกผูรับประโยชนในการตรวจดูบัญชีของกองทรัสต
ตามมาตรา ๔๗
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มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ทรัสตีกระทําความผิดตามมาตรา ๗๐ ใหกรรมการ ผูจัดการหรื อ
บุคคลซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนิน งานของทรัสตีนั้น รับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ ดวย
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของทรัสตีนั้น
มาตรา ๗๒ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลายคณะ โดยในแต
ละคณะใหประกอบดวยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตงตั้งจํานวนไมเกินหาคน
คุณสมบัติและวิธีการแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๗๓ ใหสํานักงาน ก.ล.ต. เปนผูรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดที่มีโทษ
ทางปกครอง และใหมีอํานาจพิจารณาในเบื้องตนเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นวาประเภทของโทษทางปกครองที่ผูถูกกลาวหาควรจะไดรับอยูในอํานาจ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ใหสํานักงาน ก.ล.ต. เปนผูพิจารณาโทษในเรื่องนั้น
(๒) ในกรณีที่เห็นวาประเภทของโทษทางปกครองที่ผูถูกกลาวหาควรจะไดรับอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหสํานักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่อง
ดังกลาวใหคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลวแตกรณี เปนผูพิจารณา
โทษในเรื่องนั้น
มาตรา ๗๔ ในการสั่งลงโทษทางปกครอง ผูมีอํานาจสั่งลงโทษตองคํานึงถึงพฤติการณแหง
การกระทํา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทํานั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใชกับผูถูก
ลงโทษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๗๕ ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การพิจารณาและ
การมีคําสั่งลงโทษทางปกครอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
มาตรา ๗๖ ทรัสตี กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของทรัสตี
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งลงโทษของสํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตอ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนเหตุใ หทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษทางปกครองของ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
การโตแยงคําสั่งลงโทษหรือคําวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหยื่นฟองตอศาล
ปกครองชั้นตน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

สวนที่ ๒
โทษทางอาญา
มาตรา ๗๗ ผูใดประกอบธุรกิจในลักษณะเปนทรัสตีโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๕๔
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๗๘ ผูใดไมไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี ใชชื่อหรือคําแสดงชื่อหรือคําโฆษณา
ในธุรกิจวาเปนทรัสตี หรือคําอื่นใดที่มีความหมายเชนเดียวกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะเลิกใช
ทั้งนี้ เวนแตจะมีสิทธิที่จะใชชื่อหรือคําดังกลาวไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๔) หรือ (๕)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๘๐ ผูใดใหถอยคําอัน เปนเท็จตอพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งความเท็จนั้นเปนขอสําคัญ
ในการตรวจสอบหรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูใหถอยคําอันเปน เท็จตอพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งเปน ทรัสตี กรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งตองรับผิดชอบในการดําเนินงานของทรัสตีนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา
ความผิดนั้น
มาตรา ๘๑ ผูใ ดขัดขวางหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชนซึ่งตราหรือเครื่องหมาย
ซึ่งพนักงานเจาหนาที่ไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖๒ เพื่อเปนหลักฐาน
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ในการอายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือไรประโยชน
ซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจาหนาที่ไดอายัดหรือรักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน
ตามมาตรา ๖๒ ไมวาพนักงานเจาหนาที่จะรักษาทรัพยสินหรือเอกสารนั้นไวเอง หรือสั่งใหผูนั้นหรือผูอื่นสง
หรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผูสอบบัญชีตามมาตรา ๕๙ ผูใดทํารายงานเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหจัดการกองทรัสต กระทําผิดหนาที่ของตนดวยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายแกกองทรัสต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหจัดการกองทรัสต กระทําโดยทุจริตเอาทรัพยสินในกองทรัสตไปไมวาเพื่อตนเอง
หรือบุคคลที่สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหจัดการกองทรัสต ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนตอ
ทรัพยสินในกองทรัสต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ กรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่ง
ไดรับมอบหมายใหจัดการกองทรัสต กระทําหรือยินยอมใหกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ทําใหเสียหาย ทําลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต
(๒) ลงข อความเท็ จหรื อ ไม ล งข อ ความสํา คั ญ ในบั ญชี ห รื อเอกสารที่เ กี่ ยวกั บ การจัด การ
กองทรัสต
(๓) ทําบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสตไมครบถวน ไมถูกตอง ไมเปน
ปจจุบัน หรือไมตรงตอความเปนจริง หรือ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

(๔) รับรองเปนหลักฐานถึงความถูกตองและครบถวนในหนังสือตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง
อันเปนความเท็จ
ถากระทําหรือยินยอมใหกระทําตามวรรคหนึ่งเพื่อลวงใหทรัสตีหรือผูรับประโยชนขาดประโยชน
อันควรได หรือลวงบุคคลใด ๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองลานบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผูใดกอใหผูอื่นกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒
มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไมวาดวยการใช บังคับ
ขูเข็ญ จางวาน ยุยงสงเสริม หรือดวยวิธีอื่นใด ผูนั้นเปนผูใชใหกระทําความผิด ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไว
ในมาตรานั้น ๆ
มาตรา ๙๐ ผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการที่ผูอื่น
กระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔
มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรื อ มาตรา ๘๘ ไม ว า ก อ นหรื อ ขณะกระทํ า ความผิ ด
แมผูกระทําความผิดจะมิไดรูถึงการชวยเหลือหรือใหความสะดวกนั้น ผูนั้นเปนผูสนับสนุนการกระทํา
ความผิด ตองระวางโทษดังที่บัญญัติไวในมาตรานั้น ๆ
มาตรา ๙๑ ในการสอบบัญชีของทรัสตี ไมวาการสอบบัญชีนั้นจะกระทําในฐานะเปนผูสอบ
บัญชีของทรัสตีหรือในฐานะอื่น ซึ่งทรัสตียิน ยอมใหสอบบัญชี ถาผูสอบบัญชีพบพฤติการณอัน ควร
สงสัยวากรรมการ ผูจัดการ พนักงาน ลูกจาง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งไดรับมอบหมาย
ใหจัดการกองทรัสต ไดกระทําความผิดตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘
ใหผูสอบบัญชีแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณการกระทําความผิดที่พบใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผูสอบบัญชีผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผูใดลวงรูกิจการของบุคคลอื่นเนื่องจากการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัตินี้ อัน เปน กิจการหรือขอมูลที่เปนความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไม
เปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยตอบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิใหนํามาใชบังคับกับการเปดเผยในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) การเปดเผยตามอํานาจหรือหนาที่
(๒) การเปดเผยเพื่อประโยชนแกการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปดเผยเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปดเผยเพื่อประโยชนใ นการแกไขฐานะหรือการดําเนิน งานของผูประกอบธุรกิจ
เปนทรัสตี
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(๕) การเปดเผยแกผูสอบบัญชีของบุคคลซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนทรัสตี
(๖) การเปดเผยแกทางการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
(๗) การเปดเผยเมื่อไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากบุคคลอื่นที่เปนเจาของขอมูล
นั้นหรือจากบุคคลผูมีอํานาจเปดเผย
ผูใดลวงรูขอ มูลใดจากการเปดเผยตามวรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) อันเปนกิจการ
หรือขอมูลที่เปนความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไมเปดเผย ถาผูนั้นนําไปเปดเผยตอบุคคลอื่น
ตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง เวนแตเปนการเปดเผยตามวรรคสอง
สวนที่ ๓
อายุความและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
มาตรา ๙๓ ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษทางปกครอง หากมิไดมีการลงโทษทางปกครอง
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่วินิจฉัยวามีการกระทําความผิด หรือภายในหาปนับแตวันที่มี
การกระทําความผิด เปนอันขาดอายุความ
มาตรา ๙๔ ความผิดตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๔
และมาตรา ๙๑ วรรคสอง ซึ่งไมมีผลเสียหายรายแรงตอกองทรัสต หรือในกรณีที่ผูรับประโยชนไดรับ
ความเสียหายดวยแตผูกระทําผิดไดแกไขเยียวยาความเสียหายจนเปน ที่พ อใจแกผูรับประโยชนแ ลว
ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดซึ่งรัฐ มนตรีแ ตงตั้งตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยมีอํานาจเปรียบเทียบได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดไดทําการเปรียบเทียบกรณีใด และผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดกําหนดแลว ใหสิทธินํา
คดีอาญามาฟองในกรณีแหงความผิดนั้นเปนอันระงับไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันการระดมทุนเพื่อดําเนินธุรกรรม
ในตลาดทุนของประเทศไทย ยังมีรูปแบบและวิธีการที่จํากัดทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาตลาดทุน สมควร
นําหลักกฎหมายเรื่องทรัสตมาประยุกตใชกับการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อเปนเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่จะทํา
ใหธุรกรรมในตลาดทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแกไขขอติดขัดบางประการในการระดมทุนได
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

