พระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. ๒๕๕๐
__________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
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 ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัสต์” หมายความว่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์

*

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๒
“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์
โอนหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ทรัสตี
ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประโยชน์
และให้หมายความรวมถึงหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณีผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีเป็นบุคคล
เดียวกันด้วย
“กองทรัสต์” หมายความว่า บรรดาทรัพย์สินที่กาหนดตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และให้หมายความรวมถึงบรรดาทรัพย์สิน ดอกผล หนี้สิน และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ทรัสต์อาจก่อตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุน
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๒) การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๓) ธุรกรรมอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมหรือเอื้ออานวยต่อตลาดทุน
มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้ทราบ
เป็นการทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาและการสั่งการในการอนุญาตและการให้ความเห็นชอบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๓
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การกากับดูแลทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
_____________________
มาตรา ๘ ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่วางนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนา ตลอดจนกากับดูแลทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน อานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดค่าธรรมเนียมสาหรับการขออนุญาต การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบัติงานอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ อานาจหน้าที่
ดังกล่าวให้รวมถึง
(๑) ออกประกาศหรือคาสั่งตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) รับค่าปรับที่เป็นโทษปรับทางปกครองและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม
พระราชบัญญัตินี้
ค่าปรับและค่าธรรมเนียมตาม (๒) ให้ตกเป็นของสานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา ๑๐ ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิด
และการลงโทษบุคคลซึ่งกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

๔
หมวด ๒
การก่อตั้งทรัสต์
____________
ส่วนที่ ๑
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
___________
มาตรา ๑๑ ทรัสต์ย่อมก่อตั้งขึ้นเมื่อมีการทาสัญญาเป็นหนังสือ และผู้ก่อตั้งทรัสต์
ได้โอนทรัพย์สินหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ที่จะให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว
ในกรณีการก่อตั้งทรัสต์โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตี ทรัสต์ย่อม
ก่อตั้งขึ้นเมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ทาหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒ ผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ต้องเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๒) ผู้จาหน่ายสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
(๓) นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๓ สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีเป็นผู้รับ
ประโยชน์ด้วยมิได้ เว้นแต่มีบุคคลอื่นเป็นผู้รับประโยชน์รวมอยู่ด้วย และผู้รับประโยชน์ที่เป็น
ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์ไม่เกินสัดส่วนที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ที่เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีได้รับประโยชน์เกินสัดส่วน
ที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ประโยชน์ส่วนที่เกินนั้นตกเป็นของผู้รับประโยชน์รายอื่น
มาตรา ๑๔ สัญญาก่อตั้งทรัสต์หากมิได้มีรายการและข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ย่อมตกเป็นโมฆะ
(๑) ชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี
(๒) ผู้รับประโยชน์ โดยการระบุชื่อ หรือคุณสมบัติ หรือลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้
(๓) วัตถุประสงค์ของทรัสต์

๕
(๔) ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
มาตรา ๑๕ สานักงาน ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดรายการและข้อความที่ต้องมี
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๔ ก็ได้
มาตรา ๑๖ การก่อตั้งทรัสต์ในกรณีดังต่อไปนี้ เป็นโมฆะ
(๑) การก่อตั้งทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒
(๒) การก่อตั้งทรัสต์ซึ่งผู้เป็นทรัสตีไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือถูกพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอน
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี หรือถูกสั่งห้ามมิให้ทาสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๑๗ สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีข้อกาหนดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้มิได้
ข้อกาหนดของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นโมฆะ
ส่วนที่ ๒
ผลของการก่อตั้งทรัสต์
____________
มาตรา ๑๘ เมื่อก่อตั้งทรัสต์ขึ้นแล้ว ให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์
มีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ย่อมมีสิทธิหรือหน้าที่เฉพาะเท่าที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(๒) ทรัสตีมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน
หรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สิน และมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้
(๓) ผู้รับประโยชน์ย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทรัสต์
ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และมีสิทธิอื่น ๆ ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้รับประโยชน์ตาย ล้มละลาย
เลิกกิจการ หรือสิ้นสุดความเป็นบุคคลตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีย่อมไม่กระทบ
ต่อทรัสต์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น

๖
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี
____________________
มาตรา ๒๐ การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกระทาได้เพียงใด ให้เป็นไปตาม
ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ ผู้รับประโยชน์และ
ทรัสตีอาจตกลงเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายการหรือข้อความเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๑๕ หากเป็นการสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์และไม่เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์
ในการก่อตั้งทรัสต์ ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจสั่งให้ทรัสตีแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ปรากฏ
รายการหรือข้อความตามที่ประกาศนั้นภายในระยะเวลาอันสมควร
ทรัสตีต้องดาเนินการให้มีการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามคาสั่งในวรรคหนึ่ง
ด้วยวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๐ หรือโดยได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา ๒๒ การเปลี่ยนแปลงทรัสตี ให้กระทาได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรือเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่
(๒) ทรัสตีถูกพิทักษ์ทรัพย์ สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือสิ้นสภาพธนาคารพาณิชย์
(๓) ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
(๔) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราว
หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
มาตรา ๒๓ ทรัสตีอาจลาออกหรือถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ได้ตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ การลาออกหรือการถอดถอนให้
เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัสตีต้องแจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้รับประโยชน์ทราบตามหลักเกณฑ์
และระยะเวลาที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับประโยชน์
(๒) ผู้รับประโยชน์อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้จัดการทรัสต์
ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไข
ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

๗
มาตรา ๒๔ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้กระทาได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดให้มีทรัสตีรายเดียว หรือในกรณี
ที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดให้มีทรัสตีหลายรายโดยกาหนดให้ทรัสตีแต่ละรายแยกกันจัดการกองทรัสต์
หากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่ยังมิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ได้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มิได้กาหนดไว้เป็นประการใด ให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตี
รายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
(๒) ในกรณีที่ทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี ถูกระงับการดาเนินกิจการหรือล้มละลาย
ให้ผู้ชาระบัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นในทานองเดียวกับ
บุคคลดังกล่าว แล้วแต่กรณี ดาเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่จาเป็นและสมควร จนกว่าทรัสตีรายใหม่
จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
(๓) ในกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้ทรัสตีรายเดิม
ทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้
กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์
เหนือกองทรัสต์
มาตรา ๒๖ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่
แล้วแต่กรณี ต้องดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และ
เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบ
เอกสารหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทาหน้าที่
ต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี
ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่
และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทรัสตีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
หากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ทรัสตีรายใหม่ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้

๘
ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่
ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยังไม่มีสิทธิ
โดยสมบูรณ์ตามมาตรา ๒๗ ผู้รับประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี
รายที่เหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
มาตรา ๒๗ ให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตี
รายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที่ต้องผูกพันตามคาพิพากษา
เมื่อทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
มาตรา ๒๘ ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกที่ตนทราบ
ว่าเป็นคู่สัญญากับทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ ว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตี
รายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่
ในกรณีที่ทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทรัสตีรายใหม่
ต้องรับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือต่อบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
เพราะมีเหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
ถ้ามิอาจแต่งตั้งได้ให้ศาลมีคาสั่งเลิกทรัสต์ ทั้งนี้ ให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งบุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์
ให้เป็นไปตามมาตรา ๕๒ โดยได้รับค่าตอบแทนตามที่ศาลกาหนดได้
การอุทธรณ์คาสั่งศาลตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อศาลฎีกา
หมวด ๓
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของทรัสตี
______________
มาตรา ๓๐ ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
เยี่ยงผู้มีวิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต.
อาจประกาศกาหนดรายละเอียดของการทาหน้าที่ดังกล่าวได้
สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีข้อความยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งโดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้

๙
มาตรา ๓๑ ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทาการใดอันเป็นการขัดแย้ง
กับประโยชน์ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์
ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่า
ได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับประโยชน์ทราบก่อน
อย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน ทั้งนี้ การเปิดเผย
ข้อมูลและการคัดค้านดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๓๒ ห้ามทรัสตีนาหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่อง
มาจากการจัดการกองทรัสต์
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การกระทาเช่นนั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ทรัสตีเข้าทานิติกรรมหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอก
ให้ทรัสตีแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทาในฐานะทรัสตี และต้อง
ระบุในเอกสารหลักฐานของนิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระทาในฐานะทรัสตี
มาตรา ๓๔ ให้ทรัสตีจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ
ของทรัสตี ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน ทั้งนี้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็น
ส่วนตัวของทรัสตีและทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง
ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์แต่ละกองออกจากกันด้วย
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของ
กองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สันนิษฐานว่า
(๑) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
(๒) ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้น
เป็นความเสียหายและหนี้ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตี
(๓) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของ
กองทรัสต์
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูป
หรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย

๑๐
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๓๔ จนเป็นเหตุให้
กองทรัสต์แต่ละกองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่า
ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใด ๆ
หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของ
ทรัพย์สินที่นามาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน
มาตรา ๓๗ การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมาย
ให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
(๑) สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) การทาธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็นต้องใช้วิชาชีพ
เยี่ยงทรัสตี
(๓) การทาธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทาในการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นจัดการแทน
(๔) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่น
จัดการแทน
ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ทาไปนั้นผูกพันทรัสตี
เป็นการส่วนตัว ไม่ผูกพันกองทรัสต์
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตาม
มาตรา ๓๗ ทรัสตีต้องเลือกผู้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกากับและ
ตรวจสอบการจัดการแทนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดรายละเอียด
ในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งทรัสตีหลายราย ทรัสตีต้องจัดการกองทรัสต์
ร่วมกัน เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดหน้าที่ของทรัสตีแต่ละรายไว้เป็นการเฉพาะ
ในการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ ต้องดาเนินการให้
ปรากฏชื่อทรัสตีทุกรายเป็นผู้มีทรัพยสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ร่วมกันในหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินนั้น
(๒) หากต้องมีมติ ต้องได้มติเอกฉันท์ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น

๑๑
การจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามมติใน (๒) หากเป็นการทานิติกรรมกับ
บุคคลภายนอกหรือมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้การที่ทาไปนั้นผูกพันทรัสตีที่ทาการดังกล่าว
เป็นการส่วนตัว ไม่ผูกพันกองทรัสต์
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่
ทรัสตีรายใหม่เข้ารับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรือพระราชบัญญัตินี้จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด
(๒) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมา
โดยตรงจากทรัสตีรายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพ
ไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
มาตรา ๔๑ ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์
โดยชอบตามมาตรา ๓๗ หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอก
ด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิ
ได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจากกองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้ให้การชาระเงินหรือ
ทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นภาระของทรัสตี
สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่
ก่อนผู้รับประโยชน์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิ
ที่อาจบังคับได้ในทันทีโดยไม่จาต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนรูป
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอานาจ
ดาเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทาโดยสุจริต
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเกี่ยวกับการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กับบุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
มาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามมาตรา ๔๑ จนกว่าทรัสตีจะได้ชาระหนี้ที่มี
อยู่ต่อกองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

๑๒
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่มีความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์
ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างอื่นให้ต่างไป
จากที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จัดการตามที่ได้รับความเห็นชอบนั้นด้วย
ความสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จาต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตีหลายรายตามมาตรา ๓๙
ให้ทรัสตีทุกรายรับผิดตามวรรคหนึ่งอย่างลูกหนี้ร่วม โดยความรับผิดระหว่างทรัสตีด้วยกันเองมิให้นา
หลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ แต่ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกันของทรัสตีนั้นเองและไม่ว่าจะ
ตกลงกันไว้เช่นใด ทรัสตีรายที่พิสูจน์ได้ว่าตนได้คัดค้านหรือถูกกลฉ้อฉลในการไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ ไม่จาต้องรับผิดต่อทรัสตีรายอื่น
หมวด ๔
สิทธิของผู้รับประโยชน์และความคุ้มครอง
_________________
มาตรา ๔๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๓ วรรคสอง ผู้รับประโยชน์ย่อมมี
สิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์
ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
หรือพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจาหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก
ผู้รับประโยชน์มีสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลนั้นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตีหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือ
เปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม เว้นแต่เป็นการได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และไม่รู้
หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
บรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้รับประโยชน์
มีสิทธิเรียกคืนจากกองทรัสต์ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา ๔๕ บุคคลใดรับโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์ โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่า
ทรัสตีทาการโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้

๑๓
หากการโอนเช่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ บุคคลนั้นต้องรับผิดร่วมกับทรัสตีตามมาตรา ๔๔
อย่างลูกหนี้ร่วม โดยผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์และให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกาหนดให้บุคคลนั้นรับผิดเป็นจานวนตามที่
ศาลเห็นสมควรได้โดยคานึงถึงพฤติการณ์ในการมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นในการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่กองทรัสต์
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์แจ้งให้ทรัสตีรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๐
ภายในระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ทรัสตีรายใหม่ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด หรือใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืน
จากบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ และให้นาความในมาตรา ๔๔ วรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิตรวจดูและขอคัดสาเนาบัญชีของ
กองทรัสต์หรือเอกสารอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดได้ในเวลาทาการของทรัสตี
ทรัสตีอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสาเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินอัตราที่สานักงาน ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับประโยชน์ส่วนเกินตามมาตรา ๑๓
วรรคสอง หรือมีสิทธิได้รับทรัพย์สินคงเหลือจากการที่ทรัสต์สิ้นสุดลงตามมาตรา ๕๓ วรรคสาม
หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิได้รับประโยชน์
หรือทรัพย์สินดังกล่าวตามสัดส่วนแห่งผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์รายนั้นพึงได้รับจากการจัดการ
กองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายราย หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น การใช้สิทธิของผู้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑
การถอดถอนทรัสตีตามมาตรา ๒๓ (๒) การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ตามมาตรา ๒๔ หรือการร้องขอ
ให้เลิกทรัสต์ตามมาตรา ๕๑ (๒) จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประโยชน์
ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ของประโยชน์ในกองทรัสต์
ทั้งหมด

๑๔
(๒) การเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่
การเรียกร้องให้ทรัสตีปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์หรือการติดตามเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์คืนตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕
หรือมาตรา ๔๖ ผู้รับประโยชน์รายใดรายหนึ่งจะใช้สิทธิดังกล่าวโดยลาพังก็ได้
มาตรา ๕๐ กองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มิอาจนามาชาระหนี้ส่วนตัวของทรัสตีได้
ในกรณีที่ทรัสตีล้มละลายเนื่องจากหนี้ส่วนตัว หรือเมื่อความเป็นนิติบุคคลของทรัสตี
สิ้นสุดลง มิให้นากองทรัสต์มารวมเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือในการชาระบัญชี แล้วแต่กรณี
หมวด ๕
ความระงับสิ้นไปของทรัสต์
_______________
มาตรา ๕๑ ทรัสต์ย่อมสิ้นสุดลงตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ครบถ้วนแล้ว
(๒) เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งให้เลิกทรัสต์ตามเหตุในมาตรา ๒๙
หรือเหตุอื่นตามที่ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์ร้องขอ
(๓) เมื่อปรากฏว่าเหลือทรัสตีเป็นผู้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว
(๔) เมื่อปรากฏเหตุที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามมาตรา ๒๒ (๑) (๒) (๓)
หรือ (๔) แต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้มิให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
มาตรา ๕๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๙ เมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง ให้ทรัสตีทาหน้าที่ต่อไป
เพื่อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรา ๕๓ เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัสต์สิ้นสุดลง
เนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ชาระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รวบรวม จาหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิ้น
มาตรา ๕๓ การชาระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง ให้เป็นไป
ตามลาดับดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที่ต้องชาระและที่ค้างชาระ
(๓) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๕๒ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีของผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ และค่าใช้จ่าย

๑๕
ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์ที่ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ
และค่าตอบแทนทรัสตี
(๔) หนี้อย่างอื่น
ในกรณีที่กองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ในลาดับใด
ให้จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ในลาดับนั้นโดยวิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลหนี้
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและชาระหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สิน
คงเหลือ ให้จัดสรรให้แก่บุคคลตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์
มิได้กาหนดไว้ ให้บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่าง ๆ ที่คงเหลือตกแก่ผู้รับประโยชน์
ให้นาความในมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับกับการนากองทรัสต์มาชาระหนี้ให้กับทรัสตี
ตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม
ในการรวบรวม จาหน่าย หรือจัดสรรทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง สานักงาน ก.ล.ต. อาจ
ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ปฏิบัติก็ได้
หมวด ๖
การกากับดูแลทรัสตี
______________
ส่วนที่ ๑
การอนุญาต
____________
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
มาตรา ๕๕ ผู้ที่อาจยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ได้ต้องเป็น
(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๓) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติ
รวมทั้งต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

๑๖
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีต่อสาธารณชน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจ
ในระบบของการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดเงื่อนไขที่ทรัสตี
ต้องปฏิบัติในการเป็นทรัสตีได้
ในกรณีที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจาเป็นตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้วนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๒
การกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
_____________
มาตรา ๕๗ ให้ทรัสตีจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมในการจัดการกองทรัสต์
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) แยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี
(๒) จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้
(๓) บันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและ
หนี้สินของกองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
(๔) ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์
(๕) จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์
(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต์
(๗) ระบบงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๕๘ เพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์
หรือเพื่อคุ้มครองบุคคลภายนอกที่ทานิติกรรมกับทรัสตี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการกระทาตามอานาจหน้าที่ของทรัสตี การดารงฐานะทางการเงิน การทา
ประกันภัยสาหรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และการจัดส่งรายงานหรือ
เอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา ๕๙ ให้ทรัสตีจัดทางบการเงินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากงบการเงิน
ของทรัสตี โดยให้คานึงถึงมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย

๑๗
งบการเงินที่จัดทาตามวรรคหนึ่งต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตีนั้น
งบการเงินตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. อาจเปิดเผย
หรือสั่งให้ทรัสตีเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดก็ได้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจที่จะประกาศกาหนดกรณีอันสมควรที่ไม่จาเป็นต้อง
มีการจัดทางบการเงินตามวรรคหนึ่งได้ โดยจะกาหนดเงื่อนไขที่ทรัสตีต้องปฏิบัติสาหรับการไม่ดาเนินการ
ดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา ๖๐ ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งตามที่เห็นสมควรให้ทรัสตีกระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ภายในเวลาที่กาหนด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือยับยั้งความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือสาธารณชน ในกรณีที่ทรัสตี กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้ทาการแทนทรัสตี กระทาการหรือก่อให้เกิด
การกระทาดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
(๒) จัดการกองทรัสต์ไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อกองทรัสต์
(๓) ไม่ส่งรายงานหรือเอกสารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต ประกาศกาหนดตาม
มาตรา ๕๘
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๕๖
มาตรา ๖๑ เพื่อมิให้มีข้อติดขัดตามกฎหมายอื่นเมื่อมีการนาทรัสต์มาใช้
ในการดาเนินธุรกรรมในตลาดทุน ให้มีการถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ทรัสตีได้จัดทาบัญชีทรัพย์สินและแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์
ไว้อย่างถูกต้องตามมาตรา ๓๔ มิให้ผู้กากับดูแลตามกฎหมายที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่กาหนดเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง นาทรัพย์สินในกองทรัสต์มาพิจารณาหรือคานวณรวมกับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัว
ของทรัสตี ในการพิจารณาหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวของทรัสตี
(๒) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กาหนดใน (๑) ให้รัฐมนตรี
โดยคาแนะนาของผู้กากับดูแลตามกฎหมายดังกล่าวออกกฎกระทรวงกาหนดการพิจารณาหรือคานวณ
ทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่
กฎหมายนั้นกาหนดได้

๑๘
หมวด ๗
พนักงานเจ้าหน้าที่
______________
มาตรา ๖๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของทรัสตี หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือ
ประมวลข้อมูลของทรัสตี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของ
สถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทรัสตี รวมทั้งเก็บรวบรวม
เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(๒) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้น
จนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ค้นสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๔) อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือ
การดาเนินคดี
(๕) สั่งให้ทรัสตี บุคคลที่มีอานาจหน้าที่รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของทรัสตี
หรือบุคคลที่ทรัสตีมอบหมายให้ดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน รวมทั้งกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง และผู้สอบบัญชีของทรัสตีมาให้ถ้อยคา หรือส่งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือ
หลักฐานอื่นเกี่ยวกับการดาเนินงานของทรัสตี
(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระทาหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคา หรือส่งหรือแสดง
สมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) หรือทาการค้นตาม (๓) แล้ว
ถ้ายังดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทาการอันมี
ลักษณะเป็นการข่มขู่หรือเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในกรณีตาม (๓)
ต้องมีหมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว
จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมให้ดาเนินการค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย

๑๙
วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นและจะเริ่มการค้นในเวลากลางคืนมิได้ เว้นแต่เป็นเวลาทาการ
ของสถานที่นั้น
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นการกระทาต่อบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่ดาเนินการตรวจสอบ และสาหรับการดาเนินการตาม (๒) (๓) (๕) หรือ
(๖) ต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน รวมทั้งต้องกาหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะ
ให้บุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามคาสั่งที่สั่งตาม (๕) หรือ (๖) ได้
มาตรา ๖๓ หากจาเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว และให้ถือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มานั้น
ใช้เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๖๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
__________________
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง
_______________
มาตรา ๖๗ โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ปรับทางปกครอง
(๓) ตาหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน

๒๐
(๔) จากัดการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) พักการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยอาจสั่งพัก
การเป็นทรัสตีเฉพาะสัญญาก่อตั้งทรัสต์ใดหรือทุกสัญญาก็ได้
(๖) เพิกถอนการอนุญาต
มาตรา ๖๘ ในการลงโทษปรับทางปกครอง จานวนค่าปรับทางปกครองต้องไม่เกิน
หนึ่งล้านบาทในแต่ละกรรม
ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง
ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๙ บุคคลดังต่อไปนี้มีอานาจลงโทษทางปกครอง
(๑) สานักงาน ก.ล.ต. สาหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) หรือ (๒)
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามมาตรา ๗๒ สาหรับ
โทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ (๑) (๒) (๓)
(๔) (๕) หรือ (๖)
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ ผู้มีอานาจลงโทษจะลงโทษอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ และมีอานาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
เพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คาสั่ง
หรือเงื่อนไขที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้าอีกได้
มาตรา ๗๐ ทรัสตีใดกระทาการดังต่อไปนี้ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗
(๑) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมหรือชาระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามที่กาหนด
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
ตามหลักเกณฑ์หรือคาสั่ง เงื่อนไข วิธีการ หรือรายละเอียดที่กาหนดตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑
มาตรา ๔๑ วรรคสาม มาตรา ๕๓ วรรคห้า มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ วรรคสามหรือวรรคสี่
หรือมาตรา ๖๐

๒๑
(๓) ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่ผู้รับประโยชน์ในการตรวจดูบัญชีของ
กองทรัสต์ตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่ทรัสตีกระทาความผิดตามมาตรา ๗๐ ให้กรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของทรัสตีนั้นรับโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗ ด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทาความผิดของทรัสตีนั้น
มาตรา ๗๒ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
โดยในแต่ละคณะให้ประกอบด้วยบุคคลซึ่งคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน
คุณสมบัติและวิธีการแต่งตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๓ ให้สานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดที่มีโทษทางปกครอง และให้มีอานาจพิจารณาในเบื้องต้นเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับ
อยู่ในอานาจของสานักงาน ก.ล.ต. ให้สานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้พิจารณาโทษในเรื่องนั้น
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับ
อยู่ในอานาจของคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สานักงาน ก.ล.ต.
เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี
เป็นผู้พิจารณาโทษในเรื่องนั้น
มาตรา ๗๔ ในการสั่งลงโทษทางปกครอง ผู้มีอานาจสั่งลงโทษต้องคานึงถึง
พฤติการณ์แห่งการกระทา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษ
ที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๕ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
การพิจารณาและการมีคาสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
มาตรา ๗๖ ทรัสตี กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของทรัสตีมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของสานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษ
ทางปกครองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด

๒๒
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษ
ทางปกครองของสานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
การโต้แย้งคาสั่งลงโทษหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นฟ้อง
ต่อศาลปกครองชั้นต้น
ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา
____________
มาตรา ๗๗ ผู้ใดประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นทรัสตีโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อ
หรือคาโฆษณาในธุรกิจว่าเป็นทรัสตี หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
จนกว่าจะเลิกใช้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีสิทธิที่จะใช้ชื่อหรือคาดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๗๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา ๖๗
(๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๘๐** ผู้ใดให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งความเท็จนั้นเป็น
ข้อสาคัญในการตรวจสอบหรือการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นทรัสตี
ถ้าการกระทาความผิดของทรัสตีนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของทรัสตีนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้อง
แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
**

๒๓
สั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้ทรัสตีนั้นกระทาความผิด
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือไม่อานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลัง
ประทุษร้าย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือ
เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๖๒
เพื่อเป็นหลักฐานในการอายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดหรือรักษาไว้ หรือสั่งให้ส่ง
เพื่อเป็นพยานหลักฐานตามมาตรา ๖๒ ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง
หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๔ ผู้สอบบัญชีตามมาตรา ๕๙ ผู้ใดทารายงานเท็จ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๖ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระทาโดยทุจริตเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์ไปไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือบุคคลที่สาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๗ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ ทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า หรือทาให้ไร้ประโยชน์

๒๔
ต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใด
ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระทาหรือยินยอมให้กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้เสียหาย ทาลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์
(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสาคัญในบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับ
การจัดการกองทรัสต์
(๓) ทาบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือ
(๔) รับรองเป็นหลักฐานถึงความถูกต้องและครบถ้วนในหนังสือตามมาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง อันเป็นความเท็จ
ถ้ากระทาหรือยินยอมให้กระทาตามวรรคหนึ่งเพื่อลวงให้ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์
ขาดประโยชน์อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๙ ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑
มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไม่ว่าด้วยการใช้
บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน ยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทาความผิด ต้องระวางโทษ
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
มาตรา ๙๐ ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวก
ในการที่ผู้อื่นกระทาความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓
มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือมาตรา ๘๘ ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทาความผิด
แม้ผู้กระทาความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้น ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทา
ความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
มาตรา ๙๑ ในการสอบบัญชีของทรัสตี ไม่ว่าการสอบบัญชีนั้นจะกระทาในฐานะ
เป็นผู้สอบบัญชีของทรัสตีหรือในฐานะอื่นซึ่งทรัสตียินยอมให้สอบบัญชี ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์
อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับ
มอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ ได้กระทาความผิดตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๗ หรือ

๒๕
มาตรา ๘๘ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทาความผิดที่พบให้สานักงาน ก.ล.ต.
ทราบ
ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลอื่นเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวน
ไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับกับการเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามอานาจหรือหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานของ
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตี
(๖) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลอื่นที่เป็น
เจ้าของข้อมูลนั้นหรือจากบุคคลผู้มีอานาจเปิดเผย
ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยตามวรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ(๗)
อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไป
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวรรคสอง
ส่วนที่ ๓
อายุความและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
_______________
มาตรา ๙๓ ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษทางปกครอง หากมิได้มีการลงโทษ
ทางปกครองภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่ามีการกระทาความผิด หรือภายใน
ห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทาความผิด เป็นอันขาดอายุความ

๒๖
มาตรา ๙๔ ความผิดตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๑ วรรคสอง ซึ่งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้รับประโยชน์
ได้รับความเสียหายด้วยแต่ผู้กระทาผิดได้แก้ไขเยียวยาความเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้รับประโยชน์แล้ว
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์มีอานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหา
ได้ชาระค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดกาหนดแล้ว
ให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้องในกรณีแห่งความผิดนั้นเป็นอันระงับไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี
________________________________________________________________________________
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการระดมทุน
เพื่อดาเนินธุรกรรมในตลาดทุนของประเทศไทย ยังมีรูปแบบและวิธีการที่จากัดทาให้เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาตลาดทุน สมควรนาหลักกฎหมายเรื่องทรัสต์มาประยุกต์ใช้กับการระดมทุนในตลาดทุน
เพื่อเป็นเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่จะทาให้ธุรกรรมในตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขข้อติดขัดบางประการในการระดมทุนได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

