
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กข.  1/2553 

เร่ือง  ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน และการประกอบธุรกิจ 
โดยทัว่ไปของทรัสตี 

(ฉบบัประมวล) 
___________________ 

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

หมวด 1 
บททัว่ไป 

____________ 

  ขอ้ 1   ประกาศน้ีเป็นขอ้ก าหนดขั้นต ่าส าหรับการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และในกรณี
ท่ีมีขอ้ก าหนดเป็นการเฉพาะส าหรับธุรกรรมประเภทใด ทรัสตีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดงักล่าวเพิ่มเติม
เม่ือใหบ้ริการเป็นทรัสตีในธุรกรรมประเภทนั้น เช่น ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับทรัสตเ์พื่อการลงทุน 
ในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment Trust) ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมส าหรับทรัสตท่ี์เก่ียวกบั 
การออกตราสารศุกกู (sukuk) เป็นตน้ 

  ขอ้ 2   ประกาศน้ีไม่ใชบ้งัคบักบัผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นทรัสตีท่ีมีหนา้ท่ีเฉพาะ 
เพื่อการออกตราสารศุกกู (sukuk)  เวน้แต่ประกาศวา่ดว้ยการดงักล่าวจะก าหนดใหท้รัสตีนั้น 
อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศน้ี 

  ขอ้ 3   ส านกังาน ก.ล.ต. อาจก าหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อ 
ประโยชน์ในการปฏิบติัตามประกาศน้ีได ้ และเม่ือมีการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวใหถื้อวา่ 
ไดป้ฏิบติัตามประกาศน้ีแลว้ 
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หมวด 2  
หลกัในการด าเนินธุรกิจ 
___________________ 

  ขอ้ 4   เพื่อใหท้รัสตีท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสมในฐานะเป็นผูมี้วิชาชีพท่ีไดรั้บ 
ความไวว้างใจใหถื้อกรรมสิทธ์ิและบริหารจดัการกองทรัสต ์ ทรัสตีตอ้งประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไป 
ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (1)  ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
  (2)  ด าเนินธุรกิจโดยใชค้วามรู้ ความสามารถ และความช านาญ ดว้ยความเอาใจใส่ 
และระมดัระวงัเยีย่งผูมี้วิชาชีพ  
  (3)  มีการบริหารจดัการและควบคุมดูแลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ภายใตร้ะบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ 
  (4)  มีเงินทุนท่ีเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
  (5)  ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานของผูมี้วิชาชีพในลกัษณะเดียวกนันั้น 
(market conduct) พึงกระท า 
  (6)  ปฏิบติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน 
เป็นส าคญั 
  (7)  จดัใหมี้ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูล้งทุน โดยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งส่ือสาร
ไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่บิดเบือน และไม่ท าใหส้ าคญัผิด 
  (8)  ในกรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ตอ้งด าเนินการใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
ผูล้งทุนไดรั้บการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่ง 
ทรัสตีกบัผูล้งทุน หรือระหวา่งผูล้งทุนกบัลูกคา้ในธุรกิจดา้นอ่ืนของทรัสตี  
  (9)  ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอย่างสมเหตุสมผลเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ไดใ้หค้  าแนะน า 
ท่ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนหรือตดัสินใจเพื่อผูล้งทุนอยา่งเหมาะสม  
  (10)  มีมาตรการเพียงพอในการใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นของกองทรัสต์ 
  (11)  เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นซ่ึงอาจมีผลต่อการสั่งการหรือการด าเนินการของทรัสตี  
ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชกัชา้ 
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  ขอ้ 4/1   ทรัสตีตอ้งดูแลและด าเนินการเพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่การจดัการทรัสตจ์ะเป็นไป 
ตามวตัถุประสงคข์องการก่อตั้งทรัสตน์ั้น ๆ และมิไดเ้ป็นไปหรือถูกใชเ้พื่อการแสวงหาประโยชน์ 
จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวัของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (private trust)   
ทั้งน้ี ตลอดอายขุองทรัสตด์งักล่าว 

หมวด 3 
ระบบงาน 

______________ 

ขอ้ 5   เพื่อใหมี้การบริหารจดัการและควบคุมดูแลการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ ทรัสตีตอ้งจดัใหมี้ระบบงานท่ีมีคุณภาพและสามารถรองรับงานในความรับผิดชอบ 
ไดอ้ยา่งครบถว้น โดยตอ้งมีระบบงานอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี   

(1)  การจดัการกองทรัสต ์
(ก)  การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบภายในหน่วยงานหลกัท่ีรับผิดชอบงาน

การประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(ข)  การคดัเลือกและดูแลบุคลากรใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมตามลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
(ค)  มาตรการป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร 
(ง)  การก ากบัดูแล ตรวจสอบ และถ่วงดุลการปฏิบติังานในหน่วยงานหลกั 

ท่ีรับผิดชอบงานการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(จ)  การจดัเก็บขอ้มูล เอกสาร และหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

กองทรัสต ์
(2)  การเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

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

กองทรัสต ์ รวมทั้งการดูแลและติดตามสิทธิประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นในกองทรัสต ์
(ค)  ในกรณีท่ีทรัสตีด าเนินการบริหารจดัการกองทรัสตด์ว้ยตนเอง ตอ้งจดัใหมี้ 

ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
เก่ียวกบัการใหค้วามเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล หรือผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีได้
ขึ้นทะเบียนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบั 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 5/2558  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรสัตี (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 พฤษาคม พ.ศ. 2558) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
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การขึ้นทะเบียนรายช่ือผูมี้คุณสมบติัในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี  
เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

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

ประกอบธุรกิจ 
(ข)  การก ากบัดูแลการบริหารและจดัการความเส่ียง (risk management oversight) 

  ขอ้ 6   การจดัระบบงานตามขอ้ 5 จะตอ้งปรากฏผลในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  (1)  สามารถรองรับใหก้ารบริหารจดัการกองทรัสตแ์ต่ละกองเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
ในการจดัตั้ง ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต ์และตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
  (2)  สามารถป้องกนัไดอ้ยา่งเพียงพอตามท่ีคาดหมายไดโ้ดยทัว่ไปเพื่อมิใหบุ้คคล 
ท่ีเก่ียวขอ้งกระท าการโดยทุจริตต่อทรัพยสิ์นในกองทรัสต์ และในกรณีท่ีมีการทุจริตเกิดขึ้น ระบบงาน
สามารถหยดุการกระท าดงักล่าว  ตลอดจนบรรเทา แกไ้ข และเยยีวยาความเสียหายจากกรณีดงักล่าวได ้ 
  (3)  สามารถป้องกนัการกระท าซ่ึงเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีตอ้งหา้มตาม
กฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน  รวมทั้งสามารถป้องกนัมิใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการกองทรัสต ์อาศยัขอ้มูลจากการท าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบักองทรัสตด์งักล่าวหาประโยชน์ให้กบัตนเอง   
  (4)  สามารถบ่งช้ีทรัพยสิ์นในกองทรัสตไ์ดอ้ยา่งชดัเจนและครบถว้น 

หมวด 4 
การติดต่อและชกัชวนผูล้งทุน 

________________ 

ขอ้ 7   เพื่อใหท้รัสตีติดต่อชกัชวนใหมี้การลงทุนในใบทรัสตด์ว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม  
และจดัใหมี้ขอ้มูลตามความตอ้งการของผูล้งทุน ทรัสตีตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัใหมี้บุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน และมาตรฐาน 
การปฏิบติังาน ในจ านวนท่ีเพียงพอต่อการท าหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนทัว่ไป 
 (2)  ควบคุมดูแลใหผู้ติ้ดต่อกบัผูล้งทุนใหข้อ้มูลหรือค าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุน 
ในใบทรัสตอ์ยา่งเหมาะสม 
 (3)  จดัใหมี้ช่องทางอยา่งเพียงพอและเหมาะสมท่ีท าใหผู้ล้งทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล 
ท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจซ้ือขายใบทรัสตไ์ด ้
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  เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (1) ค าวา่ “ผูล้งทุนทัว่ไป” ใหห้มายความถึง 
ผูล้งทุนอ่ืนใดท่ีมิใช่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานคณะกรรมการ 
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการจดัตั้งกองทุนรวมและการเขา้ท าสัญญารับจดัการ 
กองทุนส่วนบุคคล 

ขอ้ 8   การด าเนินการตามขอ้ 7 จะตอ้งท าใหผู้ล้งทุนไดรั้บขอ้มูลหรือค าแนะน า 
ในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 (1)  ไดรั้บขอ้มูลหรือค าแนะน าอยา่งครบถว้นตามท่ีตอ้งการเก่ียวกบัลกัษณะ ความเส่ียง 
และความเหมาะสมในการลงทุนในใบทรัสต ์  
 (2)  ไดรั้บขอ้มูลหรือค าแนะน าท่ีเหมาะสมกบัเวลาและสภาพของผูล้งทุน 
 (3)  ไดรั้บขอ้มูลหรือค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และไม่มีลกัษณะท่ีท าใหเ้กิด 
ความเขา้ใจผิดหรือบิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
 (4)  ไดรั้บขอ้มูลหรือค าแนะน าอยา่งต่อเน่ืองภายหลงัจากท่ีไดล้งทุนในใบทรัสตน์ั้นแลว้ 

หมวด 5 
การมอบหมายงาน 

___________ 

 ขอ้ 9   เพื่อใหท้รัสตีคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บมอบหมายงานการจดัการกองทรัสตด์ว้ย 
ความรอบคอบและระมดัระวงั อีกทั้งมีการก ากบัและตรวจสอบการจดัการงานแทนดงักล่าวอยา่งเพียงพอ    
ทรัสตีตอ้งก าหนดมาตรการในการด าเนินงานในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1)  การคดัเลือกผูท่ี้สมควรไดรั้บมอบหมาย โดยพิจารณาถึงความพร้อมดา้นระบบงาน
และบุคลากรของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนการขดักนัทางผลประโยชน์ของผูรั้บมอบหมายงานและ
กองทรัสต ์
 (2)  การควบคุมและประเมินผลการปฏิบติัของผูไ้ดรั้บมอบหมายงาน 
 (3)  การด าเนินการของทรัสตีเม่ือปรากฏวา่ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายไม่เหมาะสมท่ีจะไดรั้บ
มอบหมายงานอีกต่อไป 

 ขอ้ 9/1   ในกรณีท่ีทรัสตีจะมอบหมายหนา้ท่ีในการบริหารจดัการกองทรัสตใ์หแ้ก่ 
บุคคลอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการแทน ใหท้รัสตีมอบหมายหนา้ท่ีดงักล่าวให้บุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
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 (1)  เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการ
กองทุนส่วนบคุคล ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 (2)  เป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตต์ามประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบผูจ้ดัการ 
กองทรัสต ์
 (3)  เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจดา้นการจดัการลงทุนซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล 
ของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions 
(IOSCO) และไดรั้บผลการประเมินมาตรฐานการก ากบัดูแล Financial Sector Assessment Program 
(FSAP) ในระดบัท่ีไม่ต ่ากวา่ Broadly Implemented หรือเทียบเท่า 

 ขอ้ 10   นอกจากการมอบหมายงานการจดัการกองทรัสตต์ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
ในมาตรา 37(1) ถึง (3) แลว้  ทรัสตีอาจมอบหมายงานในส่วนของการลงทุน การเก็บรักษาทรัพยสิ์น  
การจดัท าทะเบียนผูถื้อใบทรัสต ์หรือการปฏิบติัการดา้นงานสนบัสนุน ใหผู้อ่ื้นด าเนินการไดโ้ดย 
ตอ้งระบุไวใ้นสัญญาก่อตั้งทรัสตอ์ยา่งชดัแจง้วา่ใหมี้การมอบหมายงานนั้นได ้

 ขอ้ 10/1   ในกรณีท่ีทรัสตีด าเนินการบริหารจดัการกองทรัสตด์ว้ยตนเอง ทรัสตี 
ตอ้งมอบหมายการเก็บรักษาทรัพยสิ์นใหผู้รั้บฝากทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต.  
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนเก่ียวกบัการให้ความเห็นชอบผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของ 
กองทุนส่วนบุคคล หรือผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ก่ียวกบัการขึ้นทะเบียนรายช่ือผูมี้คุณสมบติัในการเป็นผูดู้แลผลประโยชน์
ของกองทุนรวม แลว้แต่กรณี เป็นผูท้  าหนา้ท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

 ขอ้ 11   ในการมอบหมายงานตามขอ้ 10 ทรัสตีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 

 (1)  การจดัการในส่วนของการลงทุนในหลกัทรัพยห์รือตราสารทางการเงิน  
ตอ้งเป็นการมอบหมายใหผู้ท่ี้สามารถประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล  
หรือธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แลว้แต่กรณี   
ทั้งน้ี หากเป็นการจดัการลงทุนดงักล่าวในต่างประเทศ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต 
ใหป้ระกอบธุรกิจประเภทดงักล่าวจากหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
ท่ีเป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) 
 (2)  การเก็บรักษาทรัพยสิ์น ตอ้งเป็นการมอบหมายใหผู้ท่ี้มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
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  (ก)  ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม   
  (ข)  ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นของกองทุนส่วนบุคคล  
  (ค)  ทรัสตีรายอ่ืน   
  (ง)  ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นโดยชอบดว้ยกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึงท่ี 
กองทรัสตไ์ดล้งทุนไว ้หรือของประเทศท่ีผูรั้บฝากทรัพยสิ์นตั้งอยู่ 
 (3)  การจดัท าทะเบียนผูถื้อใบทรัสต ์ตอ้งเป็นการมอบหมายใหผู้ท่ี้สามารถประกอบธุรกิจ
นายทะเบียนหลกัทรัพยไ์ด ้

 ขอ้ 12   การมอบหมายงานตามหมวดน้ี ตอ้งปรากฏผลในลกัษณะท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ 
การบริหารจดัการกองทรัสตจ์ะสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ไม่เกิดผลเสียหายต่อกองทรัสต ์
และทรัสตีจะยงัคงรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่กองทรัสต ์ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยทรัสต ์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนก าหนด 

หมวด 6  
การจดัท างบการเงินของกองทรัสต์ 

_______________ 

 ขอ้ 13   ทรัสตีตอ้งจดัท างบการเงินของกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
ไวใ้นขอ้ 14  เวน้แตเ่ป็นกองทรัสตส์ าหรับการถือครองทรัพยสิ์นหรือเพื่อประโยชน์ในการช าระหน้ี 
ในการออกหลกัทรัพย ์(Passive trust) และมีการระบุอยา่งชดัเจนในสัญญาก่อตั้งทรัสตท่ี์จะไม่มีการจดัท า
งบการเงินของกองทรัสตด์งักล่าว 

 ขอ้ 14   ทรัสตีตอ้งจดัท างบการเงินของกองทรัสตใ์หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 (1)  จดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การบญัชี  
 (2)  ในกรณีท่ีเป็นกองทรัสตท่ี์มีการเสนอขายใบทรัสตท์ั้งหมดต่อผูล้งทุนในต่างประเทศ  
ตอ้งจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีของ International Financial Reporting Standards 
(IFRS) หรือ Financial Accounting Standards (FAS) หรือ United States Generally Accepted Accounting 
Principle (US GAAP) 

 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 37/2564  เร่ือง ระบบงาน การติดต่อผูล้งทุน 
และการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไปของทรัสตี (ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
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หมวด 7 
ผลของการฝ่าฝืนประกาศ 

_________________ 

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

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

หมวด 8 
วนัมีผลใชบ้งัคบัของประกาศ 

_________________ 

 ขอ้ 16   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1  มีนาคม  พ.ศ. 2553   เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. 2553 
 
 
 
 (นายวิจิตร  สุพินิจ) 
 ประธานกรรมการ 
 คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
__________________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบบัน้ี คือ เพื่อวางขอ้ก าหนดขั้นต ่าในการด าเนินธุรกิจของ 
การใหบ้ริการเป็นทรัสตี ซ่ึงจะท าใหท้รัสตีสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้หรือผูล้งทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เป็นท่ีเช่ือถือและไวว้างใจในจดัการหรือดูแลเงินทุนของลูกคา้หรือผูล้งทุน และเกิดความเช่ือมัน่ใน
ภาพรวมของธุรกิจการเป็นทรัสตี จึงจ าเป็นตอ้งออกประกาศน้ี 


