
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ที่ กข.  1/2553 

เร่ือง  ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกิจ 
โดยทัว่ไปของทรัสต ี

(ฉบบัประมวล) 
___________________ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 37(4) มาตรา 38  
มาตรา 57(7) มาตรา 58 และมาตรา 59 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญตัิทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  
พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญตัิที่มีบทบญัญตัิบางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีเป็นขอ้ก าหนดขั้นต ่าส าหรับการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และในกรณี
ที่มีขอ้ก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับธุรกรรมประเภทใด ทรัสตีตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดดงักล่าวเพิ่มเติม
เมื่อให้บริการเป็นทรัสตีในธุรกรรมประเภทนั้น เช่น ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust) ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับทรัสตท์ี่เก่ียวกบั 
การออกตราสารศุกูก (sukuk) เป็นตน้ 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัผูท้ี่ไดร้ับอนุญาตให้เป็นทรัสตีที่มีหนา้ที่เฉพาะ 
เพื่อการออกตราสารศุกูก (sukuk)  เวน้แต่ประกาศว่าดว้ยการดงักล่าวจะก าหนดให้ทรัสตีนั้น 
อยู่ภายใตบ้งัคบัประกาศน้ี 

  ขอ้ 3   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อ 
ประโยชน์ในการปฏิบตัิตามประกาศน้ีได ้ และเมื่อมีการปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าวให้ถือว่า 
ไดป้ฏิบตัิตามประกาศน้ีแลว้ 
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หมวด 2  
หลกัในการด าเนินธุรกิจ 
___________________ 

  ขอ้ 4   เพื่อให้ทรัสตีท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเหมาะสมในฐานะเป็นผูม้ีวิชาชีพที่ไดร้บั 
ความไวว้างใจให้ถือกรรมสิทธ์ิและบริหารจดัการกองทรัสต ์ ทรัสตีตอ้งประกอบธุรกิจให้เป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2)  ด าเนินธุรกิจโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่ 
และระมดัระวงัเยี่ยงผูม้ีวชิาชีพ  
  (3)  มีการบริหารจดัการและควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ 
  (4)  มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
  (5)  ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูม้ีวิชาชีพในลกัษณะเดียวกนันั้น 
(market conduct) พึงกระท า 
  (6)  ปฏิบตัติ่อผูล้งทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน 
เป็นส าคญั 
  (7)  จดัให้มีขอ้มูลที่เพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งส่ือสาร
ไดอ้ย่างชดัเจน ไม่บดิเบือน และไม่ท าให้ส าคญัผิด 
  (8)  ในกรณีที่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ตอ้งด าเนินการให้มัน่ใจไดว้่า 
ผูล้งทุนไดร้ับการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่าง  
ทรัสตีกบัผูล้งทุน หรือระหว่างผูล้งทุนกบัลูกคา้ในธุรกิจดา้นอ่ืนของทรัสตี  
  (9)  ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าไดใ้ห้ค าแนะน า 
ที่เหมาะสมกบัผูล้งทุนหรือตดัสินใจเพื่อผูล้งทุนอย่างเหมาะสม  
  (10)  มีมาตรการเพียงพอในการให้ความคุม้ครองทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 
  (11)  เปิดเผยขอ้มูลที่จ  าเป็นซ่ึงอาจมีผลต่อการส่ังการหรือการด าเนินการของทรัสตี  
ให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
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  ขอ้ 4/1   ทรัสตีตอ้งดูแลและด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจไดว้่าการจดัการทรัสตจ์ะเป็นไป 
ตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งทรัสตน์ั้น ๆ และมิไดเ้ป็นไปหรือถูกใชเ้พื่อการแสวงหาประโยชน์ 
จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)   
ทั้งน้ี ตลอดอายุของทรัสตด์งักล่าว 

หมวด 3 
ระบบงาน 

______________ 

ขอ้ 5   เพื่อให้มีการบริหารจดัการและควบคุมดูแลการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ทรัสตีตอ้งจดัให้มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบ 
ไดอ้ย่างครบถว้น โดยตอ้งมีระบบงานอย่างนอ้ยดงัต่อไปน้ี   

(1)  การจดัการกองทรัสต ์
(ก)  การแบ่งหนา้ที่และความรับผิดชอบภายในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบงาน

การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(ข)  การคดัเลือกและดูแลบุคลากรให้มีคุณสมบตัิเหมาะสมตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ 
(ค)  มาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร 
(ง)  การก ากบัดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลการปฏิบตัิงานในหน่วยงานหลกั 

ที่รับผิดชอบงานการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(จ)  การจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

กองทรัสต ์
(2)  การเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

(ก)  การแยกทรัพยสิ์นในกองทรัสตอ์อกจากทรัพยสิ์นส่วนตวัของทรัสตี 
(ข)  การเก็บรักษา ตรวจสอบ ดูแล เบิกจ่าย และการจดัท าบญัชีทรัพยสิ์นใน

กองทรัสต ์ รวมทั้งการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพยสิ์นในกองทรัสต์ 
(ค)  ในกรณีที่ทรัสตีด าเนินการบริหารจดัการกองทรัสตด์ว้ยตนเอง ตอ้งจดัใหม้ ี

ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
เก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบผูร้ับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล หรือผูดู้แลผลประโยชน์ที่ได้
ข้ึนทะเบียนตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบั 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ที่ กร. 5/2558  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี (ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 พฤษาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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การข้ึนทะเบียนรายช่ือผูม้ีคุณสมบตัิในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี  
เป็นผูท้  าหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยสิ์น 

(3)  การบริหารความเส่ียง 
(ก)  การประเมินความเส่ียง (risk assessment) ที่เกิดหรืออาจเกิดข้ึนจากการ

ประกอบธุรกิจ 
(ข)  การก ากบัดูแลการบริหารและจดัการความเส่ียง (risk management oversight) 

  ขอ้ 6   การจดัระบบงานตามขอ้ 5 จะตอ้งปรากฏผลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สามารถรองรับให้การบริหารจดัการกองทรัสตแ์ต่ละกองเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ในการจดัตั้ง ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
  (2)  สามารถป้องกนัไดอ้ย่างเพียงพอตามที่คาดหมายไดโ้ดยทัว่ไปเพื่อมิให้บุคคล 
ที่เก่ียวขอ้งกระท าการโดยทุจริตต่อทรัพยสิ์นในกองทรัสต ์และในกรณีที่มีการทุจริตเกิดข้ึน ระบบงาน
สามารถหยุดการกระท าดงักล่าว  ตลอดจนบรรเทา แกไ้ข และเยียวยาความเสียหายจากกรณีดงักล่าวได ้ 
  (3)  สามารถป้องกนัการกระท าซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที่ตอ้งห้ามตาม
กฎหมายว่าดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  รวมทั้งสามารถป้องกนัมิให้บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการกองทรัสต ์อาศยัขอ้มูลจากการท าหนา้ที่ที่เก่ียวกบักองทรัสตด์งักล่าวหาประโยชน์ให้กบัตนเอง   
  (4)  สามารถบ่งช้ีทรัพยสิ์นในกองทรัสตไ์ดอ้ย่างชดัเจนและครบถว้น 

หมวด 4 
การติดต่อและชกัชวนผูล้งทุน 

________________ 

ขอ้ 7   เพื่อให้ทรัสตตีิดต่อชกัชวนใหม้ีการลงทุนในใบทรัสตด์้วยวิธีการที่เหมาะสม  
และจดัให้มีขอ้มูลตามความตอ้งการของผูล้งทุน ทรัสตีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัให้มีบุคคลที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการให้ความเห็นชอบผูต้ิดต่อกบัผูล้งทุน และมาตรฐาน 
การปฏิบตัิงาน ในจ านวนที่เพียงพอต่อการท าหนา้ที่เป็นผูต้ิดต่อกบัผูล้งทุนทัว่ไป 
 (2)  ควบคุมดูแลให้ผูต้ดิต่อกบัผูล้งทุนให้ขอ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุน 
ในใบทรัสตอ์ย่างเหมาะสม 
 (3)  จดัให้มีช่องทางอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่ท าให้ผูล้งทนุสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
ที่ใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือขายใบทรัสตไ์ด ้
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  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (1) ค าว่า “ผูล้งทุนทัว่ไป” ให้หมายความถึง 
ผูล้งทุนอ่ืนใดที่มิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

ขอ้ 8   การด าเนินการตามขอ้ 7 จะตอ้งท าให้ผูล้งทุนไดร้ับขอ้มูลหรือค าแนะน า 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ไดร้ับขอ้มูลหรือค าแนะน าอย่างครบถว้นตามที่ตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะ ความเส่ียง 
และความเหมาะสมในการลงทุนในใบทรัสต ์  
 (2)  ไดร้ับขอ้มูลหรือค าแนะน าที่เหมาะสมกบัเวลาและสภาพของผูล้งทุน 
 (3)  ไดร้ับขอ้มูลหรือค าแนะน าที่ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และไม่มีลกัษณะที่ท าให้เกิด 
ความเขา้ใจผิดหรือบิดเบือนขอ้เท็จจริง 
 (4)  ไดร้ับขอ้มูลหรือค าแนะน าอย่างต่อเน่ืองภายหลงัจากที่ไดล้งทุนในใบทรัสตน์ั้นแลว้ 

หมวด 5 
การมอบหมายงาน 

___________ 

 ขอ้ 9   เพื่อให้ทรัสตีคดัเลือกบุคคลที่จะไดร้ับมอบหมายงานการจดัการกองทรัสตด์ว้ย 
ความรอบคอบและระมดัระวงั อีกทั้งมีการก ากบัและตรวจสอบการจดัการงานแทนดงักล่าวอย่างเพียงพอ    
ทรัสตีตอ้งก าหนดมาตรการในการด าเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การคดัเลือกผูท้ี่สมควรไดร้ับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมดา้นระบบงาน
และบุคลากรของผูท้ี่ไดร้ับมอบหมาย ตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผูร้ับมอบหมายงานและ
กองทรัสต ์
 (2)  การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตัิของผูไ้ดร้ับมอบหมายงาน 
 (3)  การด าเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะไดร้ับ
มอบหมายงานอีกต่อไป 

 ขอ้ 9/1   ในกรณีที่ทรัสตจีะมอบหมายหนา้ที่ในการบริหารจดัการกองทรัสตใ์ห้แก่ 
บุคคลอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการแทน ให้ทรัสตีมอบหมายหนา้ที่ดงักล่าวให้บุคคลที่มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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 (1)  เป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (2)  เป็นผูไ้ดร้ับความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ 
กองทรัสต ์
 (3)  เป็นบริษทัที่ประกอบธุรกิจดา้นการจดัการลงทุนซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล 
ของหน่วยงานก ากบัดูแลที่เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) และไดร้ับผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดูแล Financial Sector Assessment Program 
(FSAP) ในระดบัที่ไมต่ ่ากว่า Broadly Implemented หรือเทียบเท่า 

 ขอ้ 10   นอกจากการมอบหมายงานการจดัการกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 
ในมาตรา 37(1) ถึง (3) แลว้  ทรัสตีอาจมอบหมายงานในส่วนของการลงทุน การเก็บรักษาทรัพยสิ์น  
การจดัท าทะเบียนผูถื้อใบทรัสต ์หรือการปฏิบตัิการดา้นงานสนบัสนุน ให้ผูอ่ื้นด าเนินการไดโ้ดย 
ตอ้งระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตอ์ย่างชดัแจง้ว่าให้มีการมอบหมายงานนั้นได ้

 ขอ้ 10/1   ในกรณีที่ทรัสตดี าเนินการบริหารจดัการกองทรัสตด์ว้ยตนเอง ทรัสต ี
ตอ้งมอบหมายการเก็บรักษาทรัพยสิ์นให้ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นที่ไดร้ับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบผูร้ับฝากทรัพยสิ์นของ 
กองทุนส่วนบุคคล หรือผูดู้แลผลประโยชน์ที่ไดข้ึ้นทะเบียนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนรายช่ือผูม้ีคุณสมบตัิในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี เป็นผูท้  าหนา้ที่เก็บรักษาทรัพยสิ์น 

 ขอ้ 11   ในการมอบหมายงานตามขอ้ 10 ทรัสตีตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  การจดัการในส่วนของการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน  
ตอ้งเป็นการมอบหมายให้ผูท้ี่สามารถประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี หากเป็นการจดัการลงทุนดงักล่าวในต่างประเทศ ผูท้ี่ไดร้ับมอบหมายตอ้งเป็นผูท้ี่ไดร้ับอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจประเภทดงักล่าวจากหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 (2)  การเก็บรักษาทรัพยสิ์น ตอ้งเป็นการมอบหมายให้ผูท้ี่มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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  (ก)  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม   
  (ข)  ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล  
  (ค)  ทรัสตีรายอ่ืน   
  (ง)  ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงที่ 
กองทรัสตไ์ดล้งทุนไว ้หรือของประเทศที่ผูร้ับฝากทรัพยสิ์นตั้งอยู่ 
 (3)  การจดัท าทะเบียนผูถื้อใบทรัสต ์ตอ้งเป็นการมอบหมายให้ผูท้ี่สามารถประกอบธุรกิจ
นายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด ้

 ขอ้ 12   การมอบหมายงานตามหมวดน้ี ตอ้งปรากฏผลในลกัษณะที่ท าให้มัน่ใจไดว้่า 
การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะสามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต ์
และทรัสตีจะยงัคงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่กองทรัสต ์ตามที่กฎหมายว่าดว้ยทรัสต ์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนก าหนด 

หมวด 6  
การจดัท างบการเงินของกองทรัสต์ 

_______________ 

 ขอ้ 13   ทรัสตตีอ้งจดัท างบการเงินของกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ไวใ้นขอ้ 14  เวน้แต่เป็นกองทรัสตส์ าหรับการถือครองทรัพยสิ์นหรือเพื่อประโยชน์ในการช าระหน้ี 
ในการออกหลกัทรัพย ์(Passive trust) และมีการระบุอย่างชดัเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสตท์ี่จะไม่มีการจดัท า
งบการเงินของกองทรัสตด์งักล่าว 

 ขอ้ 14   ทรัสตตีอ้งจดัท างบการเงินของกองทรัสตใ์ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่ก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ย 
การบญัชี  
 (2)  ในกรณีที่เป็นกองทรัสตท์ี่มีการเสนอขายใบทรัสตท์ั้งหมดต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  
ตอ้งจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของ International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) 

 

 
 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัที่ 3) ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใช้บงัคบัเม่ือวนัที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 7 
ผลของการฝ่าฝืนประกาศ 

_________________ 

 ขอ้ 15   การฝ่าฝืนประกาศน้ีจะเป็นผลให้ทรัสตีอาจไดร้ับการพิจารณาลงโทษทางปกครอง
ตามมาตรา 67 ประกอบกบัมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญตัิทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550   
ทั้งน้ี ตามความร้ายแรงของพฤติกรรม หรือผลของการกระท า หรือผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือโดยรวม
ของธุรกิจทรัสตี ซ่ึงโทษทางปกครองดงักล่าวไดแ้ก่ 

 (1)  ภาคทณัฑ ์
 (2)  ปรับทางปกครอง 
  (3)  ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  (4)  จ ากดัการประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตี 
  (5)  พกัการประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตีเฉพาะสัญญาก่อตั้งทรัสตใ์ดหรือทุกสัญญาก็ได้ 
  (6)  เพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตี 

หมวด 8 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

_________________ 

 ขอ้ 16   ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแตว่นัที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2553   เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัที่  4  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2553 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
 
__________________________________________________________________________________ 

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อวางขอ้ก าหนดขั้นต ่าในการด าเนินธุรกิจของ 
การให้บริการเป็นทรัสตี ซ่ึงจะท าใหท้รัสตีสามารถให้บริการแก่ลูกคา้หรือผูล้งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นที่เช่ือถือและไวว้างใจในจดัการหรือดูแลเงินทุนของลูกคา้หรือผูล้งทุน และเกิดความเช่ือมัน่ใน
ภาพรวมของธุรกิจการเป็นทรัสตี จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


