ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กข. 1/2553
เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน และการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ ไปของทรัสตี
(ฉบับประมวล)
___________________
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 11 วรรคสอง มาตรา 37(4) มาตรา 38
มาตรา 57(7) มาตรา 58 และมาตรา 59 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
พ.ศ. 2550 อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกข้อกาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
____________
ข้อ 1 ประกาศนี้เป็ นข้อกาหนดขั้นต่าสาหรับการประกอบธุ รกิจเป็ นทรัสตี และในกรณี
ที่มีขอ้ กาหนดเป็ นการเฉพาะสาหรับธุรกรรมประเภทใด ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวเพิ่มเติม
เมื่อให้บริ การเป็ นทรัสตีในธุรกรรมประเภทนั้น เช่น ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) ข้อกาหนดเพิ่มเติมสาหรับทรัสต์ที่เกี่ยวกับ
การออกตราสารศุกูก (sukuk) เป็ นต้น
ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บงั คับกับผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้เป็ นทรัสตีที่มีหน้าที่เฉพาะ
เพื่อการออกตราสารศุกูก (sukuk) เว้นแต่ประกาศว่าด้วยการดังกล่าวจะกาหนดให้ทรัสตีน้ นั
อยู่ภายใต้บงั คับประกาศนี้
ข้อ 3 สานักงาน ก.ล.ต. อาจกาหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิตามประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่า
ได้ปฏิบตั ิตามประกาศนี้แล้ว
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หมวด 2
หลักในการดาเนินธุรกิจ
___________________
ข้อ 4 เพื่อให้ทรัสตีทาหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะเป็ นผูม้ ีวิชาชีพที่ได้รบั
ความไว้วางใจให้ถือกรรมสิทธิ์และบริ หารจัดการกองทรัสต์ ทรัสตีตอ้ งประกอบธุรกิจให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) ดาเนินธุรกิจโดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความชานาญ ด้วยความเอาใจใส่
และระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวชิ าชีพ
(3) มีการบริ หารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพ ภายใต้ระบบบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ
(4) มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
(5) ดาเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูม้ ีวิชาชีพในลักษณะเดียวกันนั้น
(market conduct) พึงกระทา
(6) ปฏิบตั ติ ่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ
(7) จัดให้มีขอ้ มูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจของผูล้ งทุน โดยข้อมูลดังกล่าวต้องสื่ อสาร
ได้อย่างชัดเจน ไม่บดิ เบือน และไม่ทาให้สาคัญผิด
(8) ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ต้องดาเนินการให้มนั่ ใจได้ว่า
ผูล้ งทุนได้รับการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและเหมาะสมไม่ว่าจะเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ทรัสตีกบั ผูล้ งทุน หรื อระหว่างผูล้ งทุนกับลูกค้าในธุรกิจด้านอื่นของทรัสตี
(9) ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าได้ให้คาแนะนา
ที่เหมาะสมกับผูล้ งทุนหรื อตัดสินใจเพื่อผูล้ งทุนอย่างเหมาะสม
(10) มีมาตรการเพียงพอในการให้ความคุม้ ครองทรัพย์สินของกองทรัสต์
(11) เปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นซึ่งอาจมีผลต่อการสั่งการหรื อการดาเนินการของทรัสตี
ให้สานักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกั ช้า
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ข้อ 4/1 ทรัสตีตอ้ งดูแลและดาเนินการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการจัดการทรัสต์จะเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งทรัสต์น้ นั ๆ และมิได้เป็ นไปหรื อถูกใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์
จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรื อกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ (private trust)
ทั้งนี้ ตลอดอายุของทรัสต์ดงั กล่าว
หมวด 3
ระบบงาน
______________
ข้อ 5 เพื่อให้มีการบริ หารจัดการและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานอย่างเหมาะสมและ
มีประสิ ทธิภาพ ทรัสตีตอ้ งจัดให้มีระบบงานที่มีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบ
ได้อย่างครบถ้วน โดยต้องมีระบบงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) การจัดการกองทรัสต์
(ก) การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบภายในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงาน
การประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(ข) การคัดเลือกและดูแลบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(ค) มาตรการป้องกันการล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร
(ง) การกากับดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบงานการประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
(จ) การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการ
กองทรัสต์
(2) การเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) การแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่ วนตัวของทรัสตี
(ข) การเก็บรักษา ตรวจสอบ ดูแล เบิกจ่าย และการจัดทาบัญชีทรัพย์สินใน
กองทรัสต์ รวมทั้งการดูแลและติดตามสิ ทธิประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินในกองทรัสต์
(ค) ในกรณีที่ทรัสตีดาเนินการบริ หารจัดการกองทรัสต์ดว้ ยตนเอง ต้องจัดให้มี
ผูร้ ับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูร้ ับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่ วนบุคคล หรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้
ขึ้นทะเบียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ


แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 5/2558 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน
และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสตี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 พฤษาคม พ.ศ. 2558)

แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 37/2564 เรื่ อง ระบบงาน การติดต่อผูล้ งทุน
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไปของทรัสตี (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564)
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การขึ้นทะเบียนรายชื่อผูม้ ีคุณสมบัติในการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี
เป็ นผูท้ าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
(3) การบริ หารความเสี่ ยง
(ก) การประเมินความเสี่ ยง (risk assessment) ที่เกิดหรื ออาจเกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจ
(ข) การกากับดูแลการบริ หารและจัดการความเสี่ ยง (risk management oversight)
ข้อ 6 การจัดระบบงานตามข้อ 5 จะต้องปรากฏผลในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) สามารถรองรับให้การบริ หารจัดการกองทรัสต์แต่ละกองเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้ง ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(2) สามารถป้องกันได้อย่างเพียงพอตามที่คาดหมายได้โดยทัว่ ไปเพื่อมิให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้องกระทาการโดยทุจริ ตต่อทรัพย์สินในกองทรัสต์ และในกรณี ที่มีการทุจริ ตเกิดขึ้น ระบบงาน
สามารถหยุดการกระทาดังกล่าว ตลอดจนบรรเทา แก้ไข และเยียวยาความเสี ยหายจากกรณี ดงั กล่าวได้
(3) สามารถป้องกันการกระทาซึ่งเป็ นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตอ้ งห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน รวมทั้งสามารถป้องกันมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกองทรัสต์ อาศัยข้อมูลจากการทาหน้าที่ที่เกี่ยวกับกองทรัสต์ดงั กล่าวหาประโยชน์ให้กบั ตนเอง
(4) สามารถบ่งชี้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน
หมวด 4
การติดต่อและชักชวนผูล้ งทุน
________________
ข้อ 7 เพื่อให้ทรัสตีติดต่อชักชวนให้มีการลงทุนในใบทรัสต์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และจัดให้มีขอ้ มูลตามความต้องการของผูล้ งทุน ทรัสตีตอ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุ น และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ในจานวนที่เพียงพอต่อการทาหน้าที่เป็ นผูต้ ิดต่อกับผูล้ งทุนทัว่ ไป
(2) ควบคุมดูแลให้ผูต้ ดิ ต่อกับผูล้ งทุนให้ขอ้ มูลหรื อคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน
ในใบทรัสต์อย่างเหมาะสม
(3) จัดให้มีช่องทางอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่ทาให้ผูล้ งทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้อขายใบทรัสต์ได้
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เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (1) คาว่า “ผูล้ งทุนทัว่ ไป” ให้หมายความถึง
ผูล้ งทุนอื่นใดที่มิใช่ผลู ้ งทุนประเภทสถาบันตามที่กาหนดไว้ในประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทาสัญญารับจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
ข้อ 8 การดาเนินการตามข้อ 7 จะต้องทาให้ผูล้ งทุนได้รับข้อมูลหรื อคาแนะนา
ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ได้รับข้อมูลหรื อคาแนะนาอย่างครบถ้วนตามที่ตอ้ งการเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ ยง
และความเหมาะสมในการลงทุนในใบทรัสต์
(2) ได้รับข้อมูลหรื อคาแนะนาที่เหมาะสมกับเวลาและสภาพของผูล้ งทุน
(3) ได้รับข้อมูลหรื อคาแนะนาที่ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั และไม่มีลกั ษณะที่ทาให้เกิด
ความเข้าใจผิดหรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(4) ได้รับข้อมูลหรื อคาแนะนาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้ลงทุนในใบทรัสต์น้ นั แล้ว
หมวด 5
การมอบหมายงาน
___________
ข้อ 9 เพื่อให้ทรัสตีคดั เลือกบุคคลที่จะได้รับมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ดว้ ย
ความรอบคอบและระมัดระวัง อีกทั้งมีการกากับและตรวจสอบการจัดการงานแทนดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ทรัสตีตอ้ งกาหนดมาตรการในการดาเนินงานในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) การคัดเลือกผูท้ ี่สมควรได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมด้านระบบงาน
และบุคลากรของผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการขัดกันทางผลประโยชน์ของผูร้ ับมอบหมายงานและ
กองทรัสต์
(2) การควบคุมและประเมินผลการปฏิบตั ิของผูไ้ ด้รับมอบหมายงาน
(3) การดาเนินการของทรัสตีเมื่อปรากฏว่าผูท้ ี่ได้รับมอบหมายไม่เหมาะสมที่จะได้รับ
มอบหมายงานอีกต่อไป
ข้อ 9/1 ในกรณีที่ทรัสตีจะมอบหมายหน้าที่ในการบริ หารจัดการกองทรัสต์ให้แก่
บุคคลอื่นเป็ นผูด้ าเนินการแทน ให้ทรัสตีมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวให้บุคคลที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
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(1) เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม หรื อการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) เป็ นผูไ้ ด้รับความเห็นชอบเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์ตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูจ้ ดั การ
กองทรัสต์
(3) เป็ นบริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจด้านการจัดการลงทุนซึ่ งอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของหน่วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions
(IOSCO) และได้รับผลการประเมินมาตรฐานการกากับดูแล Financial Sector Assessment Program
(FSAP) ในระดับที่ไม่ต่ากว่า Broadly Implemented หรื อเทียบเท่า
ข้อ 10 นอกจากการมอบหมายงานการจัดการกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในมาตรา 37(1) ถึง (3) แล้ว ทรัสตีอาจมอบหมายงานในส่ วนของการลงทุน การเก็บรักษาทรัพย์สิน
การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือใบทรัสต์ หรื อการปฏิบตั ิการด้านงานสนับสนุน ให้ผูอ้ ื่นดาเนิ นการได้โดย
ต้องระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์อย่างชัดแจ้งว่าให้มีการมอบหมายงานนั้นได้
ข้อ 10/1 ในกรณีที่ทรัสตีดาเนินการบริ หารจัดการกองทรัสต์ดว้ ยตนเอง ทรัสตี
ต้องมอบหมายการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ผรู ้ ับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผูร้ ับฝากทรัพย์สินของ
กองทุนส่วนบุคคล หรื อผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้ข้ นึ ทะเบียนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนรายชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติในการเป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี เป็ นผูท้ าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ข้อ 11 ในการมอบหมายงานตามข้อ 10 ทรัสตีตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) การจัดการในส่วนของการลงทุนในหลักทรัพย์หรื อตราสารทางการเงิน
ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผูท้ ี่สามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
หรื อธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ หากเป็ นการจัดการลงทุนดังกล่าวในต่างประเทศ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวจากหน่วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
(2) การเก็บรักษาทรัพย์สิน ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผทู ้ ี่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
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(ก) ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
(ข) ผูร้ ับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่ วนบุคคล
(ค) ทรัสตีรายอื่น
(ง) ผูร้ ับฝากทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่
กองทรัสต์ได้ลงทุนไว้ หรื อของประเทศที่ผรู ้ ับฝากทรัพย์สินตั้งอยู่
(3) การจัดทาทะเบียนผูถ้ ือใบทรัสต์ ต้องเป็ นการมอบหมายให้ผทู ้ ี่สามารถประกอบธุรกิจ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้
ข้อ 12 การมอบหมายงานตามหมวดนี้ ต้องปรากฏผลในลักษณะที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่า
การบริ หารจัดการกองทรัสต์จะสามารถดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดผลเสี ยหายต่อกองทรัสต์
และทรัสตีจะยังคงรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ ตามที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนกาหนด
หมวด 6
การจัดทางบการเงินของกองทรัสต์
_______________
ข้อ 13 ทรัสตีตอ้ งจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้ในข้อ 14 เว้นแต่เป็ นกองทรัสต์สาหรับการถือครองทรัพย์สินหรื อเพื่อประโยชน์ในการชาระหนี้
ในการออกหลักทรัพย์ (Passive trust) และมีการระบุอย่างชัดเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่จะไม่มีการจัดทา
งบการเงินของกองทรัสต์ดงั กล่าว
ข้อ 14 ทรัสตีตอ้ งจัดทางบการเงินของกองทรัสต์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วย
การบัญชี
(2) ในกรณี ที่เป็ นกองทรัสต์ที่มีการเสนอขายใบทรัสต์ท้ งั หมดต่อผูล้ งทุนในต่างประเทศ
ต้องจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีของ International Financial Reporting Standards
(IFRS) หรื อ Financial Accounting Standards (FAS) หรื อ United States Generally Accepted Accounting
Principle (US GAAP)
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หมวด 7
ผลของการฝ่ าฝื นประกาศ
_________________
ข้อ 15 การฝ่ าฝื นประกาศนี้จะเป็ นผลให้ทรัสตีอาจได้รับการพิจารณาลงโทษทางปกครอง
ตามมาตรา 67 ประกอบกับมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550
ทั้งนี้ ตามความร้ายแรงของพฤติกรรม หรื อผลของการกระทา หรื อผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือโดยรวม
ของธุรกิจทรัสตี ซึ่งโทษทางปกครองดังกล่าวได้แก่
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ปรับทางปกครอง
(3) ตาหนิโดยเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
(4) จากัดการประกอบธุรกิจการเป็ นทรัสตี
(5) พักการประกอบธุรกิจการเป็ นทรัสตีเฉพาะสัญญาก่อตั้งทรัสต์ใดหรื อทุกสัญญาก็ได้
(6) เพิกถอนการอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการเป็ นทรัสตี
หมวด 8
วันมีผลใช้บงั คับของประกาศ
_________________
ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายวิจิตร สุ พินิจ)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
__________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อวางข้อกาหนดขั้นต่าในการดาเนินธุรกิจของ
การให้บริ การเป็ นทรัสตี ซึ่งจะทาให้ทรัสตีสามารถให้บริ การแก่ลูกค้าหรื อผูล้ งทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นที่เชื่อถือและไว้วางใจในจัดการหรื อดูแลเงินทุนของลูกค้าหรื อผูล้ งทุน และเกิดความเชื่อมัน่ ใน
ภาพรวมของธุรกิจการเป็ นทรัสตี จึงจาเป็ นต้องออกประกาศนี้

