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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทรัสต์” หมายความว่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ โอนหรือก่อ
ทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ทรัสตี ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตีจัดการ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประโยชน์
“กองทรัสต์” หมายความว่า บรรดาทรัพย์สินที่กาหนดตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และให้หมายความ
รวมถึงบรรดาทรัพย์สิน ดอกผล หนี้สิน และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการจัดการตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สานักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 4 ทรัสต์ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดังต่อไปนี้
(๑) การระดมทุน
(๒) การจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน
(๓) การจัดการทรัสต์ที่มลี ักษณะเป็นทรัสต์เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกากับดูแล
ทรัสต์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นโมฆะ
มาตรา 5 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกประกาศและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
การก่อตั้งทรัสต์
ส่วนที่ ๑
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา 7 ทรัสต์ย่อมก่อตั้งขึ้นเมื่อมีการทาสัญญาเป็นหนังสือ และผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้โอนทรัพย์สิน
หรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ที่จะให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว
ห้ามผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกับทรัสตี
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สัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นโมฆะ
คู่สัญญาอาจตกลงกาหนดระยะเวลาของกองทรัสต์ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก็ได้ แต่หากไม่ได้กาหนด
ระยะเวลาไว้ ถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่ไม่มีกาหนดระยะเวลา
มาตรา 8 ผู้ที่จะเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
มาตรา 9 สัญญาก่อตั้งทรัสต์หากมิได้มีรายการและข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้ย่อมตก
เป็นโมฆะ
(๑) ชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี
(๒) ผู้รับประโยชน์ โดยการระบุชื่อ หรือคุณสมบัติ หรือลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้
(๓) วัตถุประสงค์ของทรัสต์
(๔) ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
มาตรา 10 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการลงทุน ถือครองอสังหาริมทรัพย์ หรือประกอบธุรกิจ ซึ่งมี
กฎหมาย กฎ หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การถือครองอสังหาริมทรัพย์ หรือการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวไว้ให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์ระบุสัดส่วนผู้รับประโยชน์ หรือจัดสรรผลประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าวเพื่อไม่ให้
ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎหรือข้อกาหนดนั้น
ส่วนที่ ๒
ผลของการก่อตั้งทรัสต์
มาตรา 11 เมื่อก่อตั้งทรัสต์ขึ้นแล้ว ให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์มีสิทธิและหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ย่อมมีสิทธิหรือหน้าที่เฉพาะเท่าที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(๒) ทรัสตีมีสิทธิตามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิเหนือ
ทรัพย์สิน และมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้
(๓) ผู้รับประโยชน์ย่อมมีสิทธิได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์และมีสิทธิอื่น ๆ ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 12 ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้รับประโยชน์ตาย ล้มละลาย เลิกกิจการ หรือ
สิ้นสุดความเป็นบุคคลตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีย่อมไม่กระทบต่อทรัสต์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว
เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ ๓
การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี
มาตรา 13 การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกระทาได้เพียงใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ ผู้รับประโยชน์และทรัสตีอาจตกลงเปลี่ยนแปลง
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์
มาตรา 14 การเปลี่ ย นแปลงทรัส ตี ให้ กระทาได้ตามที่ กาหนดไว้ในสั ญญาก่ อ ตั้ ง ทรั ส ต์
หรือเมื่อมีเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ทรัสตีลาออกจากการทาหน้าที่
(๒) ทรัสตีถูกพิทักษ์ทรัพย์ สิ้นสภาพนิติบุคคล หรือสิ้นสภาพธนาคารพาณิชย์
(๓) ทรัสตีถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่
(๔) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีเป็นการชั่วคราวหรือสั่งเพิกถอน
การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
มาตรา 15 ทรัสตีอาจลาออกหรือถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ การลาออกหรือการถอดถอนให้เป็นไปตามเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัสตีต้องแจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้รับประโยชน์ทราบ ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้รับประโยชน์
(๒) ผู้รับประโยชน์อาจถอดถอนทรัสตีได้ เมื่อปรากฏว่าทรัสตีมิได้จัดการทรัสต์ตามหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 16 การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้กระทาได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่
สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้เป็นไปตามมติของผู้รับประโยชน์หรือตามคาสั่งศาล
มาตรา 17 ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดให้มีทรัสตีรายเดียว หรือในกรณีที่สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์กาหนดให้มีทรัสตีหลายรายโดยกาหนดให้ทรัสตีแต่ละรายแยกกันจัดการกองทรัสต์ หากมีเหตุให้ต้อง
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เปลี่ยนแปลงทรัสตีแต่ยังมิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ได้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้เป็นประการใด
ให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ทรัสตีลาออก ให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปจนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิ
โดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
(๒) ในกรณีที่ทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี ถูกระงับการดาเนินกิจการหรือล้มละลาย ให้ผู้ชาระ
บัญชี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือบุคคลอื่นใดที่มีอานาจตามกฎหมายอื่นในทานองเดียวกับบุคคลดังกล่าว
แล้วแต่กรณี ดาเนินการเกี่ยวกับกองทรัสต์เท่าที่จาเป็นและสมควร จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์
เหนือกองทรัสต์
(๓) ในกรณีที่ทรัสตีถูกถอดถอนหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งพักการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
เป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้ทรัสตีรายเดิมทาหน้าที่ทรัสตีต่อไปแต่
เฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในกองทรัสต์เพื่อมิให้กองทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์
จนกว่าทรัสตีรายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
มาตรา 18 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี
ต้องดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่ทราบ
เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตีรายใหม่สามารถทาหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการส่งมอบดังกล่าว ให้ทรัสตี
รายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ
สิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่ และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทรัสตีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่
หากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ทรัสตี
รายใหม่ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่งสิทธิเหนือกองทรัสต์ได้
ในกรณีที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่มิได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยังไม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์ตามมาตรา 19
ผู้รับประโยชน์อาจเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้
มาตรา 19 ให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่
แล้วแต่กรณี รวมทั้งเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความในคดีหรือเป็นฝ่ายที่ต้องผูกพันตามคาพิพากษา เมื่อทรัสตีรายใหม่
มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
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มาตรา 20 ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็น
คู่สัญญากับทรัสตีรายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ ว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือ
ร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่
ในกรณีที่ทรัสตีรายใหม่มิได้แจ้งตามวรรคหนึ่ง หากมีความเสียหายเกิดขึ้นทรัสตีรายใหม่ต้อง
รับผิดต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือต่อบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี
มาตรา 21 ในกรณีที่มีเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทรัสตีแต่มิอาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่เพราะมี
เหตุอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลให้มีการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ถ้ามิอาจแต่งตั้งได้ให้ศาลมี
คาสั่งเลิกทรัสต์ ทั้งนี้ ให้ศาลมีอานาจแต่งตั้งบุคคลใดเข้าจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามมาตรา 44 โดยได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่ศาลกาหนดได้
หมวด 2
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของทรัสตี
มาตรา 22 ทรัสตีมีหน้าที่จัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผู้มี
วิชาชีพ รวมทั้งด้วยความชานาญ โดยปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
กาหนดรายละเอียดของการทาหน้าที่ดังกล่าวได้
สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะมีข้อความยกเว้นความรับผิดในกรณีที่ทรัสตีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
โดยเจตนา โดยไม่สุจริต หรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงมิได้
มาตรา 23 ในการจัดการกองทรัสต์ ห้ามมิให้ทรัสตีกระทาการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์
ของกองทรัสต์ ไม่ว่าการกระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็น
การเรียกค่าตอบแทนในการทาหน้าที่เป็นทรัสตี หรือทรัสตีแสดงให้เห็นได้ว่าได้จัดการกองทรัสต์ในลักษณะที่เป็น
ธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับประโยชน์ทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้รับประโยชน์ที่ได้ทราบ
ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
มาตรา 24 ห้ามทรัสตีนาหนี้ที่ตนเป็นลูกหนี้บุคคลภายนอกอันมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เป็นทรัสตีไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่บุคคลภายนอกเป็นลูกหนี้ทรัสตีอันสืบเนื่องมาจากการจัดการกองทรัสต์
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การกระทาเช่นนั้นเป็นโมฆะ
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มาตรา 25 ในกรณีที่ทรัสตีเข้าทานิติกรรมหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกให้ทรัสตีแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกทราบว่าเป็นการกระทาในฐานะทรัสตี และต้องระบุในเอกสารหลักฐานของ
นิติกรรมหรือธุรกรรมนั้นให้ชัดแจ้งว่าเป็นการกระทาในฐานะทรัสตี
มาตรา 26 ให้ทรัสตีจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากบัญชีอื่น ๆ ของทรัสตี
ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหาก
ออกจากกัน ทั้งนี้ โดยต้องบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันด้วย
ในการจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์ไว้ต่างหากจากทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตี
และทรัพย์สินอื่นที่ทรัสตีครอบครองอยู่ และในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์หลายกอง ทรัสตีต้องแยกกองทรัสต์
แต่ละกองออกจากกันด้วย
มาตรา 27 ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 26 จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์
ปะปนอยู่กับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์และทรัพย์สินใดเป็น
ทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีเอง ให้สันนิษฐานว่า
(๑) ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
(๒) ความเสียหายและหนี้ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นความเสียหายและ
หนี้ที่เป็นส่วนตัวของทรัสตี
(๓) ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นเป็นของกองทรัสต์
ทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือ
ถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินที่ปะปนกันอยู่นั้นด้วย
มาตรา 28 ในกรณีที่ทรัสตีมิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 26 จนเป็นเหตุให้กองทรัสต์แต่
ละกองปะปนกันจนมิอาจแยกได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นของกองทรัสต์ใด ให้สันนิษฐานว่าทรัพย์สินนั้นรวมทั้งทรัพย์สิน
ที่ถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปจากทรัพย์สินนั้นและประโยชน์ใด ๆ หรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการจัดการ
ทรัพย์สินดังกล่าว เป็นของกองทรัสต์แต่ละกองตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่นามาเป็นต้นทุนที่ปะปนกัน
มาตรา 29 การจัดการกองทรัสต์เป็นเรื่องเฉพาะตัวของทรัสตี ทรัสตีจะมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการ
กองทรัสต์มิได้ เว้นแต่
(๑) สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๒) การทาธุรกรรมที่มิใช่เรื่องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็นต้องใช้วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี
(๓) การทาธุรกรรมที่โดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของ
การจัดการในลักษณะทานองเดียวกันกับกองทรัสต์ จะพึงกระทาในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
(๔) กรณีอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดให้มอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
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ในกรณีที่ทรัสตีฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้การที่ทาไปนั้นผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัว
ไม่ผูกพันกองทรัสต์
มาตรา 30 ในกรณีที่ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตามมาตรา 29 ทรัสตี
ต้องเลือกผู้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมทั้งต้องกากับและตรวจสอบการจัดการแทนอย่าง
เพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนดรายละเอียดในการปฏิบัติของทรัสตีในกรณีดังกล่าวได้
มาตรา 31 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งทรัสตีหลายราย ทรัสตีต้องจัดการกองทรัสต์ร่วมกัน เว้นแต่
สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดหน้าที่ของทรัสตีแต่ละรายไว้เป็นการเฉพาะ
ในการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่กองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มีหลักฐานแสดงสิทธิ ต้องดาเนินการให้ปรากฏชื่อทรัสตี
ทุกรายเป็นผู้มีทรัพยสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ร่วมกันในหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินนั้น
(๒) หากต้องมีมติ ต้องได้มติเอกฉันท์ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
การจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามมติใน (๒) หากเป็นการทานิติกรรมกับบุคคลภายนอกหรือมี
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ให้การที่ทาไปนั้นผูกพันทรัสตีที่ทาการดังกล่าวเป็นการส่วนตัวไม่ผูกพันกองทรัสต์
มาตรา 32 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี หากทรัสตีรายใหม่พบว่าก่อนที่ทรัสตีรายใหม่เข้า
รับหน้าที่ มีการจัดการกองทรัสต์ที่ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้จนเป็นเหตุ
ให้กองทรัสต์เสียหาย ให้ทรัสตีรายใหม่ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด
(๒) ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรงจากทรัสตี
รายเดิมหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม
เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทนและไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจาก
การจัดการกองทรัสต์โดยมิชอบ
มาตรา 33 ในการจัดการกองทรัสต์และการมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์โดยชอบตาม
มาตรา 29 หากมีค่าใช้จ่ายหรือทรัสตีต้องชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้กับบุคคลภายนอกด้วยเงินหรือทรัพย์สินที่
เป็นส่วนตัวของทรัสตีเองโดยชอบตามความจาเป็นอันสมควร ให้ทรัสตีมีสิทธิได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนจาก
กองทรัสต์ได้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้ให้การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นนั้นเป็นภาระของทรัสตี
สิทธิที่จะได้รับเงินหรือทรัพย์สินคืนตามวรรคหนึ่ง ย่อมเป็นบุริมสิทธิที่ทรัสตีมีอยู่ก่อนผู้รับ
ประโยชน์และบุคคลภายนอกที่มีทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ เหนือกองทรัสต์ และเป็นสิทธิที่อาจบังคับได้ในทันทีโดย
ไม่จาต้องรอให้มีการเลิกทรัสต์ และในกรณีที่มีความจาเป็นต้องเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินในกองทรัสต์
เพื่อให้มีเงินหรือทรัพย์สินคืนแก่ทรัสตี ให้ทรัสตีมีอานาจดาเนินการดังกล่าวได้แต่ต้องกระทาโดยสุจริต
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เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองทรัพย์สินในกองทรัสต์ คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้ทรัสตีปฏิบัติเกี่ยวกับการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่เป็นส่วนตัวของทรัสตีให้กับ
บุคคลภายนอกตามวรรคหนึ่ง หรือการใช้สิทธิของทรัสตีตามวรรคสองก็ได้
มาตรา 34 ห้ามมิให้ทรัสตีใช้สิทธิตามมาตรา 33 จนกว่าทรัสตีจะได้ชาระหนี้ที่มีอยู่ต่อ
กองทรัสต์จนครบถ้วนแล้ว เว้นแต่เป็นหนี้ที่อาจหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 35 ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ
พระราชบัญญัตินี้ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตีหลายรายตามมาตรา 31 ให้ทรัสตีทุกราย
รับผิดตามวรรคหนึ่งอย่างลูกหนี้ร่วม โดยความรับผิดระหว่างทรัสตีด้วยกันเองมิให้นาหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้
บังคับ แต่ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกันของทรัสตีนั้นเองและไม่ว่าจะตกลงกันไว้เช่นใด ทรัสตีรายที่พิสูจน์ได้ว่า
ตนได้คัดค้านหรือถูกกลฉ้อฉลในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ ไม่จาต้องรับผิดต่อ
ทรัสตีรายอื่น
หมวด 3
สิทธิของผู้รับประโยชน์และความคุ้มครอง
มาตรา 36 ภายใต้บังคับมาตรา 32 ผู้รับประโยชน์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีปฏิบัติให้เป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์ ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ
พระราชบัญญัตินี้ อันเป็นผลให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกจาหน่ายจ่ายโอนไปยังบุคคลภายนอก ผู้รับประโยชน์มี
สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลนั้นเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะได้ทรัพย์สินมาโดยตรง
จากทรัสตีหรือไม่ และไม่ว่าทรัพย์สินในกองทรัสต์จะถูกเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นก็ตาม
เว้นแต่เป็นการได้มาโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และไม่รู้หรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการจัดการ
กองทรัสต์โดยมิชอบ
บรรดาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียก
คืนจากกองทรัสต์ได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ศาลเห็นสมควร
มาตรา 37 บุคคลใดรับโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ
สนับสนุนหรือช่วยเหลือให้มีการโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์ โดยรู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าทรัสตีทาการโอนทรัพย์สินใน
กองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ หากการโอนเช่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่
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กองทรัสต์ บุคคลนั้นต้องรับผิดร่วมกับทรัสตีตามมาตรา 36 อย่างลูกหนี้ร่วม โดยผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกให้
บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ และให้นาความในมาตรา 36 วรรคสามมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกาหนดให้บุคคลนั้นรับผิดเป็นจานวนตามที่ศาลเห็นสมควรได้
โดยคานึงถึงพฤติการณ์ในการมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์
มาตรา 38 ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์แจ้งให้ทรัสตีรายใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 32 ภายใน
ระยะเวลาอันสมควรแล้ว แต่ทรัสตีรายใหม่ยังมิได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับประโยชน์มีสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด หรือใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้ และให้นาความในมาตรา 36 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 39 ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิตรวจดูและขอคัดสาเนาบัญชีของกองทรัสต์หรือ
เอกสารอื่นตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดได้ในเวลาทาการของทรัสตี
ทรัสตีอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสาเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้เท่าที่จาเป็น และใช้จ่ายไป
จริงแต่ไม่เกินอัตราที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา 40 ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์มีสิทธิได้รับทรัพย์สินคงเหลือจากการที่ทรัสต์สิ้นสุดลงตาม
มาตรา 45 วรรคสาม หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้รับประโยชน์แต่ละรายมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์หรือทรัพย์สินดังกล่าวตามสัดส่วนแห่งผลประโยชน์ที่ผู้รับประโยชน์รายนั้นพึงได้รับจากการจัดการ
กองทรัสต์ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
มาตรา 41 ในกรณีที่มีผู้รับประโยชน์หลายราย หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่น การใช้สิทธิของผู้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามมาตรา 13 การถอดถอนทรัสตีตามมาตรา 15 (๒)
การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ตามมาตรา 16 หรือการร้องขอให้เลิกทรัสต์ตามมาตรา 43 (5) จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้รับประโยชน์ซึ่งมีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าสามในสี่ของประโยชน์
ในกองทรัสต์ทั้งหมด
(๒) การเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ตามมาตรา 18 วรรคสี่ การเรียกร้อง
ให้ทรัสตีปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ หรือการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของ
กองทรัสต์หรือการติดตามเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์คืนตามมาตรา 36 มาตรา 37 หรือมาตรา 38 ผู้รับประโยชน์
รายใดรายหนึ่งจะใช้สิทธิดังกล่าวโดยลาพังก็ได้
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มาตรา 42 กองทรัสต์เป็นทรัพย์สินที่มิอาจนามาชาระหนี้ส่วนตัวของทรัสตีได้
ในกรณีที่ทรัสตีล้มละลายเนื่องจากหนี้ส่วนตัว หรือเมื่อความเป็นนิติบุคคลของทรัสตีสิ้นสุดลง
มิให้นากองทรัสต์มารวมเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือในการชาระบัญชี แล้วแต่กรณี

หมวด 4
ความระงับสิ้นไปของทรัสต์
มาตรา 43 ทรัสต์ย่อมสิ้นสุดลงตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้งทรัสต์ครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีตกลงเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(3) ผู้รับประโยชน์และทรัสตีในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ถึงแก่ความตายตกลงเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(4) ครบกาหนดระยะเวลากองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(5) เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งให้เลิกทรัสต์ตามเหตุในมาตรา 21 หรือเหตุอื่นตามที่
ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์ร้องขอ
(6) เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้รับประโยชน์เหลืออยู่
(7) เมื่อปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินในกองทรัสต์เหลืออยู่
(8) เมื่อปรากฏเหตุที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามมาตรา 14 (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แต่
สัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้มิให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
มาตรา 44 ภายใต้บังคับมาตรา 21 เมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง ให้ทรัสตีทาหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม
จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินให้เป็นไปตามมาตรา 45 เว้นแต่เป็นกรณีที่ทรัสต์สิ้นสุดลงเนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ
ชาระบัญชี หรือล้มละลาย ให้ผู้ชาระบัญชี หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็นผู้รวบรวม จาหน่าย
หรือจัดสรรทรัพย์สินจนเสร็จสิ้น
มาตรา 45 การชาระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายเมื่อทรัสต์สิ้นสุดลง ให้เป็นไปตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรวบรวม จาหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
(๒) ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากรที่ต้องชาระและที่ค้างชาระ
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(๓) ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา 21 หรือมาตรา 44 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีของผู้รบั
ประโยชน์ตามมาตรา 36 วรรคสาม มาตรา 37 หรือมาตรา 38 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องมาจากการจัดการ
กองทรัสต์ที่ทรัสตีมีสิทธิเรียกเอาจากกองทรัสต์ได้โดยชอบ และค่าตอบแทนทรัสตี
(๔) หนี้อย่างอื่น
ในกรณีที่กองทรัสต์มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ในลาดับใด ให้จัดสรร
ให้เป็นค่าใช้จ่ายหรือชาระหนี้ในลาดับนั้นโดยวิธีการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลหนี้
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายและชาระหนี้ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากกองทรัสต์มีทรัพย์สินคงเหลือ ให้จัดสรร
ให้แก่บุคคลตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ ให้บรรดาทรัพย์สิน
และสิทธิต่าง ๆ ที่คงเหลือตกแก่ผู้รับประโยชน์
ให้นาความในมาตรา 34 มาใช้บังคับกับการนากองทรัสต์มาชาระหนี้ให้กับทรัสตีตามวรรคหนึ่ง
ด้วยโดยอนุโลม
หมวด 5
การกากับดูแลทรัสตี
ส่วนที่ ๑
การอนุญาต
มาตรา 46 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
การอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจ รวมถึงค่าธรรมเนียม และมีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ โดยค่าธรรมเนียม
ให้ตกเป็นของสานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา 47 ผู้ที่อาจยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้
ต้องเป็น
(๑) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๒) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(๓) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(4) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ผู้ยื่นขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีฐานะทางการเงิน ระบบงาน และคุณสมบัติ รวมทั้งต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมตามทีค่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีต่อ
สาธารณชน
มาตรา 48 ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือหรือความไว้วางใจในระบบของ
การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจกาหนดเงื่อนไขที่ทรัสตีต้องปฏิบัติในการเป็นทรัสตี
ได้
ในกรณีที่สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดความจาเป็นตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กาหนดไว้แล้วนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๒
การกากับดูแลการประกอบธุรกิจ
มาตรา 49 ให้ทรัสตีจัดให้มีระบบงานอย่างเหมาะสมในการจัดการกองทรัสต์ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) แยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี
(๒) จัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัตินี้
(๓) บันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ รายได้ รายจ่ายและหนี้สินของ
กองทรัสต์ ตลอดจนบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
(๔) ดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ของกองทรัสต์
(๕) จัดสรรสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์
(๖) ควบคุม ตรวจสอบ และป้องกันมิให้มีการจัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
และพระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีการทุจริตในการจัดการกองทรัสต์
(๗) ระบบงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา 50 เพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์หรือเพื่อคุ้มครอง
บุคคลภายนอกที่ทานิติกรรมกับทรัสตี ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการกระทา
ตามอานาจหน้าที่ของทรัสตี การดารงฐานะทางการเงิน การทาประกันภัยสาหรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และการจัดส่งรายงานหรือเอกสารต่าง ๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา 51 ให้ทรัสตีจัดทางบการเงินของกองทรัสต์แยกต่างหากจากงบการเงินของทรัสตีโดยให้
คานึงถึงมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย
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งบการเงินที่จัดทาตามวรรคหนึ่งต้องมีการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องมิใช่กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของทรัสตีนั้น
งบการเงินตามวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. และสานักงาน ก.ล.ต. อาจเปิดเผยหรือสั่ง
ให้ทรัสตีเปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนดก็ได้
ให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอานาจที่จะประกาศกาหนดกรณีอันสมควรที่ไม่จาเป็นต้องมีการจัดทา
งบการเงินตามวรรคหนึ่งได้ โดยจะกาหนดเงื่อนไขที่ทรัสตีต้องปฏิบัติสาหรับการไม่ดาเนินการดังกล่าวด้วยก็ได้
มาตรา 52 ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีคาสั่งตามที่เห็นสมควรให้ทรัสตีกระทาการหรืองดเว้นกระทา
การใด ๆ ภายในเวลาที่กาหนด เพื่อป้องกันความเสียหายหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือ
ผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ทรัสตี กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลที่ทรัสตี
มอบหมายให้ทาการแทนทรัสตี กระทาการหรือก่อให้เกิดการกระทาดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของทรัสตีตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
(๒) จัดการกองทรัสต์ไปในลักษณะที่ไม่เหมาะสมหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทรัสต์
(๓) ไม่ส่งรายงานหรือเอกสารที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดตามมาตรา 50
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา 48
มาตรา 53 เพื่อมิให้มีข้อติดขัดตามกฎหมายอื่นเมื่อมีการนาทรัสต์มาใช้ในการดาเนินธุรกรรม
ให้มีการถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ทรัสตีได้จัดทาบัญชีทรัพย์สินและแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ไว้อย่างถูกต้องตาม
มาตรา 26 มิให้ผู้กากับดูแลตามกฎหมายที่กากับดูแลธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่กาหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง นาทรัพย์สินในกองทรัสต์มา
พิจารณาหรือคานวณรวมกับทรัพย์สินที่เป็นส่วนตัวของทรัสตี ในการพิจารณาหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวของทรัสตี
(๒) เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กาหนดใน (๑) ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
ผู้กากับดูแลตามกฎหมายดังกล่าวออกกฎกระทรวงกาหนดการพิจารณาหรือคานวณทรัพย์สินในกองทรัสต์รวมเป็น
ทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายนั้นกาหนดได้
หมวด 6
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
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(๑) เข้าไปในสถานที่ประกอบธุรกิจของทรัสตี หรือสถานที่ซึ่งรวบรวมหรือประมวลข้อมูลของทรัสตี
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบกิจการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทรัสตี รวมทั้งเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(๒) เข้าไปในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์
ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
หรือการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ค้นสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๔) อายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือการดาเนินคดี
(๕) สั่งให้ทรัสตี บุคคลที่มีอานาจหน้าที่รวบรวมหรือประมวลข้อมูลของทรัสตีหรือบุคคลที่ทรัสตี
มอบหมายให้ดาเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สอบบัญชีของทรัสตีมา
ให้ถ้อยคา หรือส่งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร ดวงตราหรือหลักฐานอื่นเกี่ยวกับการดาเนินงานของทรัสตี
(๖) สั่งให้บุคคลใด ๆ ซึ่งมีส่วนรู้เห็นการกระทาหรือข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มาให้ถ้อยคา หรือส่งหรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร หลักฐาน
หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อได้เข้าไปและลงมือทาการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) หรือทาการค้นตาม (๓) แล้ว ถ้ายัง
ดาเนินการไม่เสร็จจะกระทาต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทาการของสถานที่นั้นก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) หรือ (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็น
การข่มขู่หรือเป็นการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและในกรณีตาม (๓) ต้องมีหมายค้น เว้นแต่
มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน
ทาลาย หรือทาให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ดาเนินการค้น ยึด หรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วย
การค้นและจะเริ่มการค้นในเวลากลางคืนมิได้ เว้นแต่เป็นเวลาทาการของสถานที่นั้น
การใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นการกระทาต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเรื่องที่ดาเนินการตรวจสอบ และสาหรับการดาเนินการตาม (๒) (๓) (๕) หรือ (๖) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อน รวมทั้งต้องกาหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติตามคาสั่งที่สั่งตาม (๕) หรือ (๖) ได้
มาตรา 55 หากจาเป็นต้องได้มาซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว และให้ถือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ได้มานั้นใช้เป็นพยานหลักฐานในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้
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มาตรา 56 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
ตามสมควร
มาตรา 57 ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา 58 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดและการ
ลงโทษบุคคลซึ่งกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
หมวด 7
บทกาหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง

มาตรา 60 โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ปรับทางปกครอง
(๓) ตาหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
(๔) จากัดการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) พักการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยอาจสั่งพักการเป็นทรัสตี
เฉพาะสัญญาก่อตั้งทรัสต์ใดหรือทุกสัญญาก็ได้
(๖) เพิกถอนการอนุญาต
มาตรา 61 ในการลงโทษปรับทางปกครอง จานวนค่าปรับทางปกครองต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ในแต่ละกรรม
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ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่งไม่ยอมชาระค่าปรับทางปกครอง ให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 62 บุคคลดังต่อไปนี้มีอานาจลงโทษทางปกครอง
(๑) สานักงาน ก.ล.ต. สาหรับโทษทางปกครองตามมาตรา 60 (๑) หรือ (๒)
(๒) คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามมาตรา 65 สาหรับโทษทางปกครองตาม
มาตรา 60 (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
(๓) คณะกรรมการ ก.ล.ต. สาหรับโทษทางปกครองตามมาตรา 60 (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ
(๖)
ในการสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา 60 ผู้มีอานาจลงโทษจะลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ก็ได้ และมีอานาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระทาการหรืองดเว้นกระทาการเพื่อแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์ คาสั่ง หรือเงื่อนไขที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ซ้าอีกได้
มาตรา 63 ทรัสตีใดกระทาการดังต่อไปนี้ ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา 60
(๑) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมหรือชาระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดในมาตรา 46 วรรคสอง
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง มาตรา 23 มาตรา
24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 44 มาตรา
45 มาตรา 49 หรือมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือคาสั่ง เงื่อนไข วิธีการ หรือ
รายละเอียดที่กาหนดตามมาตรา 23 มาตรา 33 วรรคสาม มาตรา 48 มาตรา 50 มาตรา 51 วรรคสามหรือ
วรรคสี่ หรือมาตรา 52
(๓) ขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกแก่ผู้รับประโยชน์ในการตรวจดูบัญชีของกองทรัสต์ตาม
มาตรา 39
มาตรา 64 ในกรณีที่ทรัสตีกระทาความผิดตามมาตรา 63 เกิดจากการกระทาของกรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งต้องรับผิดชอบในการดาเนินงานของทรัสตีนั้น ต้องรับโทษทางปกครองตามมาตรา 60 ด้วย
มาตรา 65 ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุนมีอานาจพิจารณาโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย
ให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจรับค่าปรับที่เป็นโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ โดย
ค่าปรับให้ตกเป็นของสานักงาน ก.ล.ต.
มาตรา 66 ให้สานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาความผิดที่มีโทษ
ทางปกครอง และให้มีอานาจพิจารณาในเบื้องต้นเพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับอยู่ในอานาจของ
สานักงาน ก.ล.ต. ให้สานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้พิจารณาโทษในเรื่องนั้น
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าประเภทของโทษทางปกครองที่ผู้ถูกกล่าวหาควรจะได้รับอยู่ในอานาจของ
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้สานักงาน ก.ล.ต. เสนอเรื่องดังกล่าวให้
คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองหรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาโทษในเรื่องนั้น
มาตรา 67 ในการสั่งลงโทษทางปกครอง ผู้มีอานาจสั่งลงโทษต้องคานึงถึงพฤติการณ์แห่ง
การกระทา ความเสียหายที่เกิดจากการกระทานั้น ตลอดจนความหนักเบาของโทษที่จะใช้กับผู้ถูกลงโทษ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การพิจารณาและ
การมีคาสั่งลงโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
มาตรา 69 ทรัสตี กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของทรัสตี
มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งลงโทษของสานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครองต่อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษทางปกครองของ
สานักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
การโต้แย้งคาสั่งลงโทษหรือคาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองชั้นต้น
ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา
มาตรา 70 ผู้ใดประกอบธุรกิจในลักษณะเป็นทรัสตีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 46
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 71 ผู้ใดไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ใช้ชื่อหรือคาแสดงชื่อหรือคาโฆษณา
ในธุรกิจว่าเป็นทรัสตี หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
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สามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะเลิกใช้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีสิทธิที่จะ
ใช้ชื่อหรือคาดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น
มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษทางปกครองตามมาตรา 60 (๔) หรือ (๕)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา 73 ผู้ใดให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งความเท็จนั้นเป็นข้อสาคัญ
ในการตรวจสอบหรือการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นทรัสตีถ้าการกระทา
ความผิดของทรัสตีนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งต้อง
รับผิดชอบในการดาเนินงานของทรัสตีนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการ
และละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจนเป็นเหตุให้ทรัสตีนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 74 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 75 ผู้ใดถอน ทาให้เสียหาย ทาลาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายซึ่ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 54 เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการอายัดหรือรักษาสิ่งนั้น ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 76 ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อายัดหรือรักษาไว้ หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานตาม
มาตรา 54 ไม่ว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะรักษาทรัพย์สินหรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้
ก็ตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 77 ผู้สอบบัญชีตามมาตรา 51 ผู้ใดทารายงานเท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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มาตรา 78 กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับ
มอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระทาผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 79 กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับ
มอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระทาโดยทุจริตเอาทรัพย์สินในกองทรัสต์ไปไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลที่สาม
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 80 กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับ
มอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ ทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า หรือทาให้ไร้ประโยชน์ต่อทรัพย์สินใน
กองทรัสต์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 81 กรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับ
มอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ กระทาหรือยินยอมให้กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ทาให้เสียหาย ทาลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์
(๒) ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความสาคัญในบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์
(๓) ทาบัญชีหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ เป็นปัจจุบัน
หรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง หรือ
(๔) รับรองเป็นหลักฐานถึงความถูกต้องและครบถ้วนในหนังสือตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง
อันเป็นความเท็จ
ถ้ากระทาหรือยินยอมให้กระทาตามวรรคหนึ่งเพื่อลวงให้ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์ขาดประโยชน์
อันควรได้ หรือลวงบุคคลใด ๆ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 82 ผู้ใดผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา
75 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 หรือมาตรา 81 ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ
จ้างวาน ยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทาความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา
นั้น ๆ
มาตรา 83 ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่น
กระทาความผิดตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 มาตรา 76 มาตรา 77 มาตรา 78 มาตรา
79 มาตรา 80 หรือมาตรา 81 ไม่ว่าก่อนหรือขณะกระทาความผิด แม้ผู้กระทาความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือ
หรือให้ความสะดวกนั้น ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทาความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ
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มาตรา 84 ในการสอบบัญชีของทรัสตี ไม่ว่าการสอบบัญชีนั้นจะกระทาในฐานะเป็นผู้สอบบัญชี
ของทรัสตีหรือในฐานะอื่นซึ่งทรัสตียินยอมให้สอบบัญชี ถ้าผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของทรัสตี หรือบุคคลใดซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดการกองทรัสต์ ได้กระทา
ความผิดตามมาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา มาตรา 80 หรือมาตรา 81 ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
พฤติการณ์การกระทาความผิดที่พบให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบ
ผู้สอบบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 85 ผู้ใดล่วงรู้กิจการของบุคคลอื่นเนื่องจากการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการหรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไป
เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ความในวรรคหนึ่ง มิให้นามาใช้บังคับกับการเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การเปิดเผยตามอานาจหรือหน้าที่
(๒) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
(๓) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฐานะหรือการดาเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
(๕) การเปิดเผยแก่ผู้สอบบัญชีของบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
(๖) การเปิดเผยแก่ทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
(๗) การเปิดเผยเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น
หรือจากบุคคลผู้มีอานาจเปิดเผย
ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลใดจากการเปิดเผยตามวรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) อันเป็นกิจการ
หรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนาไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ต้องระวาง
โทษตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวรรคสอง
ส่วนที่ ๓
อายุความและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
มาตรา 86 ความผิดตามหมวดนี้ที่มีโทษทางปกครอง หากมิได้มีการลงโทษทางปกครองภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่ามีการกระทาความผิด หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทา
ความผิด เป็นอันขาดอายุความ
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มาตรา 87 ความผิดตามมาตรา 71 มาตรา 73 วรรคหนึง่ มาตรา 74 วรรคหนึ่ง มาตรา 77
และมาตรา 84 วรรคสอง ซึ่งไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้รับประโยชน์ได้รับความเสียหาย
ด้วยแต่ผู้กระทาผิดได้แก้ไขเยียวยาความเสียหายจนเป็นที่พอใจแก่ผู้รับประโยชน์แล้ว ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอานาจเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดได้ทาการเปรียบเทียบกรณีใด และผู้ต้องหาได้ชาระ
ค่าปรับตามคาเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดกาหนดแล้ว ให้สิทธินาคดีอาญา
มาฟ้องในกรณีแห่งความผิดนั้นเป็นอันระงับไป
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