
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 

ที่ กข. 9/2552 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 

ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต ี
(ฉบบัประมวล) 

_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57  
แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิ
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32  
มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าได้ 
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความว่า   บริษทัที่ไดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
  (1)  การจดัการกองทุนรวม 
  (2)  การจดัการกองทุนส่วนบุคคล หรือ 
  (3)  การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงผูท้ี่ไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่จ  ากดัเฉพาะหลกัทรัพยท์ี่เป็นตราสารแห่งหน้ีหรือ 
หน่วยลงทุน 
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความว่า   
ประกาศดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า 
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละ 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท์ี่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
และขอ้ก าหนดกรณีที่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  “ผูถื้อหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า   ผูท้ี่ถือหุ้นหรือรับประโยชน์จากหุ้นเกินกว่า 
ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับอนุญาต 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ผูร้ับประโยชน์จากหุ้น หมายความถงึ 
ผูร้ับประโยชน์จากหุ้นตามที่ก าหนดในมาตรา 25 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญตัิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
พ.ศ. 2546 

  ขอ้ 2   ยกเลิก 

  ขอ้ 3   ผูข้อรับอนุญาตจะไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ตอ้งเป็น 
บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัที่จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งข้ึน และมีคุณสมบตัิดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบห้าลา้นบาท 
  (2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีฐานะทางการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือมีพฤติการณ์อ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าอยู่ในระหว่างประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่ม ี
เหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบตัิงานอนัดี 
ของธุรกิจ 
  (3)  เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนหรือกันส ารองอย่างใดอย่างหน่ึง
ดงัน้ี 
        (ก)  ในกรณีที่ผูข้อรับอนุญาตเป็นสถาบนัการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือ
เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจและการด ารงเงินกองทุนของนิติบุคคลนั้น  
ตอ้งด ารงเงินกองทุนและกนัส ารองตามกฎหมายดงักล่าว 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคับเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  ในกรณีผูข้อรับอนุญาตเป็นนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ตอ้งด ารง
เงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนตามประกาศการด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการ
กองทุนรวม โดยอนุโลม และด ารงเงินกองทุนขั้นตน้เป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ลา้นบาท 
  (4)  แสดงไดว้่าบุคคลที่เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูม้ีอ านาจในการจดัการ 
ซ่ึงเป็นผูร้ับผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจทรัสตีของผูข้อรับอนุญาต หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ของผูข้อรับอนุญาต มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
        ในกรณีที่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูข้อรับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้น าความใน 
วรรคหน่ึงมาใชก้บั กรรมการ ผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูม้ีอ านาจในการจดัการของนิติบุคคล
นั้นดว้ย 
  (5)  แสดงไดว้่าจะมีการบริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  (6)  แสดงไดว้่าจะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตาม
ให้มีการด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่วางไว ้
  (7)  แสดงไดว้่าจะมีระบบงานที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
  (8)  แสดงไดว้่าจะมีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดา้นทรัสตี 

  ขอ้ 4   ให้ผูข้อรับอนุญาตยื่นค าขอต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอตามแบบและวิธีการที่ส านักงาน ก.ล.ต. จดัไวใ้นระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 5   ในกรณีที่ส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นว่าผูข้อรับอนุญาตเป็นผูม้ีคุณสมบตัิ
ถูกตอ้งและครบถว้นตามที่ก าหนดในขอ้ 3 ให้ส านกังาน ก.ล.ต. เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อพิจารณาอนุญาตภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้ับค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ที่ถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ไดร้ับเร่ืองจากส านกังาน ก.ล.ต. 
  ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้ผูข้อรบัอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรสัตีได้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะออกใบอนุญาตให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยเป็นไปตามแบบที่แนบทา้ยประกาศน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร. 12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 6   ยกเลิก 

  ขอ้ 7   ผูไ้ดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จะเร่ิมประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได ้ต่อเมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นว่า 
ผูไ้ดร้ับอนุญาตไดด้ าเนินการให้เป็นไปตามที่ไดแ้สดงไวใ้นขอ้ 3(5) (6) (7) และ (8) 
  (2)  ตอ้งด ารงคุณสมบตัิและด าเนินการในเร่ืองที่แสดงไวใ้นขอ้ 3 ตลอดเวลาที่
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
  (3)  ยกเลิก 
  ในกรณีที่ผูไ้ดร้ับอนุญาตไม่สามารถปฏิบตัิให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในวรรค
หน่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุญาตดงักล่าวได้ 

  ขอ้ 8   ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ค าขอละ 30,000 บาท 
  ส าหรับค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ว่าดว้ยการนั้น 
  เมื่อส านกังาน ก.ล.ต. ไดร้ับค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอที่ถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ให้ผูย้ื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีแก่ส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร. 12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 5) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กร. 12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัที่ 4) ลงวนัที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 


