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• ทรัสต์ ไม่ใช่นิติบุคคล

• ทรัสต์ เกิดขึ้นโดยสัญญา 

• ทรัสต์ เป็นการจัดการทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก าหนด
ความสัมพันธ์ของบุคคล 3 ฝ่าย คือ 

1) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (Settlor)

2) ทรัสต ี(Trustee)   

3) ผู้รับประโยชน์ (beneficiary) 

โดยเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจ



ก าเนิดของทรัสต์
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• หลักทรสัต์ พัฒนาขึ้นครั้งแรกในยุคโรมัน โดยเป็นทรสัต์ท่ี
ก่อตั้งขึน้ตามพินยักรรม (testamentary trusts) เท่านั้น

• ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึน้ในระหว่างที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ยงัมีชีวิตอยู่ 
(living trust) ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ 
ในยุคกลาง โดยขนุนางที่ออกรบ ได้มอบทีด่ินให้แก่
ผู้ท่ีตนเองไว้วางใจ เพือ่ให้ดูแลจัดหาประโยชน์แก่
ครอบครัวของขนุนาง

• ศาลอังกฤษ พัฒนาหลกั living trust ขึ้นว่า ผู้ที่รับมอบ
ที่ดินจากขนุนาง มีหนา้ท่ีอันเกิดจากความไว้วางใจและ
จะต้องปฏิบตัิตามค ามั่นท่ีให้ไว้กับขนุนาง โดยไม่อาจใช้
สิทธิเยี่ยงเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ัว ๆ ไปได้



โครงสร้างพื้นฐานของทรัสต์

5

Settlor
Trustee

Beneficiary

TRUSTTRUST

โอนทรัพย์สิน + แสดงเจตนาตั้งทรัสต์

ดูแลจัดการทรัพย์สิน
เพ่ือผู้รับประโยชน์



องค์ประกอบของการก่อตั้งทรัสต์
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1. หลักความแน่นอน 3 ประการ (Three certainties)

» ความแน่นอนในเจตนาตั้งทรัสต์ (Certainty of word)

» ความแน่นอนของทรัพยส์ินในกองทรัสต์ (Certainty of 
subject matter)

» ความแน่นอนของผู้รับประโยชน์ (Certainty of object)

2. การท าให้ทรัสตีมีกรรมสิทธิ์หรอืสิทธิในทรัพย์สินของ
กองทรัสต์ (Vesting)

3 Certainties Vesting



พัฒนาการของทรัสต์ในต่างประเทศ
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• Express Trust

ทรัสต์ทีก่่อตัง้ขึ้นด้วยการแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งของ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์

• Implied Trust 

ทรัสต์ที่เกิดขึ้นโดยปริยาย ไม่ได้มีการแสดงเจตนาออกมาอย่าง
ชัดเจน แต่เป็นกรณีที่ศาล หรือบทบัญญัติของกฎหมายถือว่า
เกิดทรัสต์ขึ้น โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

• Statutory (Business) Trust

ทรัสต์ที่ตั้งขึน้เพื่อใช้ในการประกอบธรุกิจ ก่อตั้งขึ้นตามขั้นตอน
ในกฎหมาย (เช่น ยื่น certificate of trust ต่อหน่วยราชการ) 
โดยกฎหมายก าหนดให้ทรัสต์ประเภทนี้เป็น legal entity และ
มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินเอง โดยไม่ต้องอาศัยชื่อทรัสตี



ทรัสต์ในประเทศไทย
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• ก่อน พ.ศ. 2478 :  ศาลไทยยอมรับหลักทรัสต ์แม้ไม่มีกฎหมาย
รองรับไว้อยา่งชัดเจน (มีกฎหมายบางฉบับอ้างถึง เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน)

• พ.ศ. 2478 – 2549 : ปพพ. ห้ามตั้งทรัสต์ไว้ในมาตรา 1686 
“อันว่าทรัสตน์ั้น จะก่อตั้งขึ้นโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมด้วย
พินัยกรรมหรอืด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือ
เมื่อตายแล้วก็ดี หามีผลไม่”

อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายหลายฉบับและค าพิพากษาฎีกา
ที่รองรับทรัสต์ท่ีเกิดขึ้นกอ่นปี 2478 ให้ยังมีผลต่อไปได้

พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน :  ปพพ. มขี้อยกเว้นให้ตั้งทรัสต์ได้
ตามกฎหมายพื่อการก่อตั้งทรัสต์ และมีการตรา พ.ร.บ. ทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ขึ้นบังคับใช้ ซึ่งเป็น
กฎหมายฉบบัแรกของประเทศไทยที่วา่ด้วยการก่อตั้งทรัสต์



ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
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• พ.ร.บ. ทรสัต์ฯ เปิดให้ก่อตั้งทรสัต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทนุ 
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดในเรื่องต่อไปนี้

– การออกหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

– การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตาม พ.ร.ก. นิติบุคคล
เฉพาะกิจฯ 

– ธุรกรรมอื่นที่ส่งเสริมหรือเอื้ออ านวยต่อตลาดทุน

• ในปจัจุบัน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศให้ก่อตัง้
ทรัสต์ได้ โดยแบง่ออกเป็น  2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ

– ทรัสต์ส าหรับการบริหารและจัดการลงทุน (Active Trust) ที่มี
การออกใบทรัสต์

– ทรัสต์ส าหรับการถือครองทรัพย์สินหรือเพื่อประโยชน์ในการช าระ
หนี้ในการออกหลักทรัพย์ (Passive Trust)



ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (ต่อ)
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Active Trust

• ทรัสต์เพื่อการลงทุนของ
ผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่
(II/HNW Trust Fund)

• Real Estate Investment Trust 
(REIT)

• Exchange Traded Trust (ETT)

• Special Purpose Trust (เพ่ือ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์)

• ทรัสต์เพ่ือการออกศุกูก

Passive Trust

• ทรสัต์เพื่อการออกและเสนอขายหุ้น
ให้กรรมการและพนักงาน (ESOP)

• ทรัสต์เพื่อโครงการร่วมลงทุน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

• ทรสัต์ในการออก Derivative Warrant

• ทรัสต์ที่ใช้เพื่อตั้งบัญชีเงินส ารอง 
(reserve account) หรือเงินทุน
ทยอยช าระ (sinking fund) เพ่ือ
การช าระหนีหุ้้นกู้

• ทรัสต์ที่ใช้เพื่อตั้งบัญชีทรัพยส์ิน 
ในการเรียกเก็บหนี้ให้นติิบคุคล
เฉพาะกิจ



วิธีการก่อตั้งทรัสต์ ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ
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• ก่อตั้งด้วยการท าสัญญาเป็น
หนังสือและโอนทรัพย์สิน ฯลฯ 
ให้ทรัสตี

• ก่อตั้งด้วยการท าหนังสือแสดง
เจตนายื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต.
(ผู้กอ่ตั้งทรสัต์กบัทรสัตี เป็นคน
เดียวกัน ; Declaration of Trust)

ผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์

ทรัสตี

ผู้รับประโยชน์

Trust Deed + โอน

   ดูแลจัดการ
& ส่งประโยชน์

ผู้ก่อตั้งทรัสต์
+ ทรัสตี

TRUST TRUST

ผู้รับประโยชน์

Trust Deed

Personal 
Property

Trust
Property



ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี กับการเข้าเป็น
ผู้รับประโยชน์
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• พ.ร.บ. ทรสัต์ ห้าม ผู้ก่อตั้งทรสัต์ หรือ ทรสัตี เปน็
ผู้รับประโยชน ์ในทรัสต์ ยกเว้นแต่มีบคุคลอืน่เป็น
ผู้รับประโยชนร์วมอยูด่้วย 

[ผู้ก่อตั้งทรสัต]์ ---โอน---> [ทรัสตี+ผู้รับประโยชน]์ = สัญญาให้ ?

[ผู้ก่อตั้งทรสัต+์ผู้รับประโยชน์] ---โอน---> [ทรสัต]ี = Nominee / สญัญา           
                                                                      รับจัดการ ?

• กรณีท่ีผู้ก่อตั้งทรัสต์หรอืทรัสต ีเปน็ผูร้ับประโยชนด์้วย 
ประโยชน์ทีร่ับจะต้องไม่เกินสดัส่วนท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก าหนด

• ประโยชน์ในส่วนที่เกินไปกว่าที่ผู้กอ่ตั้งทรสัต์และทรสัตี
จะรับได ้ตกเป็นของผูร้บัประโยชนร์ายอืน่



ผู้ก่อตั้งทรัสต์
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1. บริษัทท่ีออกหลักทรพัย์ ตาม พ.ร.บ. หลักทรพัย์

2. ผู้จ าหน่ายสนิทรพัย์ ตาม พ.ร.ก. นติิบุคคลเฉพาะกิจฯ

3. นิตบิคุคลทีม่ีคุณสมบตัิตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด

– ผู้ก่อตั้งทรัสต์ในกรณีศุกูก : (1)  ผู้ระดมทุน

(2)  ทรัสตีผู้ออกศุกูก

(3)  ทรัสตีตามประกาศทรัสตีทั่วไป 

– ผู้ก่อตั้งทรัสต์ในกรณี REIT : ผู้ที่จะเข้าเป็น REIT Manager



• ผู้ได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ประกอบธรุกิจ
เป็นทรสัตี

• บุคคลที่ยืน่ค าขออนุญาตได้ (full license trustee)

» ธนาคารพาณชิย์

» สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

» นิติบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
ปัจจุบัน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศให้ “บริษัทหลักทรัพย์” 
สามารถยื่นค าขอเป็นทรัสตีของทรัสต์ได้ทุกประเภท 

(นอกจากน้ี ในธุรกรรมทรสัต์แต่ละประเภท ยงัมีประกาศก าหนดบคุคลที่
สามารถยื่นค าขอเป็นทรัสตสี าหรับทรสัต์ประเภทนั้น ๆ (limited trustee) 
อีกด้วย เช่น ศกุูก และ ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ เป็นต้น)

ทรัสตี

14



ผลของการก่อตั้งทรัสต์
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• ผู้ก่อตั้งทรัสต์
ทรัสต ี                                --->  ทรสัต์คงอยู่
ผู้รับประโยชน์

• เปล่ียนทรัสตี     ---------------------------->  ทรสัต์คงอยู่

• เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ตาย
ล้มละลาย
เลิกกิจการ

สิ้นสภาพนติิบุคคล

ความคงอยู่ของทรัสต์ แยกออกจาก ความคงอยู่ของทรัสต์ แยกออกจาก 
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับผลประโยชน์ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับผลประโยชน์



ผลของการก่อตั้งทรัสต์ (ต่อ)
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• มีสิทธิและหน้าที่เฉพาะเท่าทีก่ าหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ เช่น สญัญาก่อตั้งทรสัต์
ก าหนดให้เป็นผูต้ั้งทรสัตีรายใหม่

• มีสิทธติามกฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะ
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน (legal ownership)

• มีหน้าที่จดัการกองทรัสตต์ามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ และตามกฎหมายทรสัต์

• มีสิทธิได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
จัดการกองทรสัต์ (equitable ownership)

• มีสิทธิอ่ืนตามสญัญาก่อตั้งทรสัต์ และตาม
กฎหมายทรสัต์ เช่น สทิธิเรียกร้องความ
เสียหายจากทรสัตี สิทธติดิตามเอาทรัพยค์ืน



หลักส าคัญที่เกิดจาก “ความไว้วางใจ”
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• การห่างไกลจากการล้มละลาย (Bankruptcy Remoteness)

• การท าหน้าที่ของ “ทรัสต”ี (Fiduciary Duty)

• การติดตามทรัพย์สินคืน (Tracing)

• การเรียกร้องค่าเสียหาย (Recovery When Breach of Trust) 



หลักการห่างไกลจากล้มละลาย
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• เอามาช าระหนี้ส่วนตัวของทรัสตี ไมไ่ด้

• ทรัสตีล้มละลาย เอาไปรวมเป็น
ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ไม่ได้

• ทรัสตีช าระบญัชี เอาไปรวมเป็น
ทรัพย์สินในการช าระบัญชี ไม่ได้

เพื่อรักษาวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์
ที่ต้องการใหท้รัพย์สินในกองทรัสต์
ตกได้แก่ผู้รับประโยชน์

ทรัพย์สินที่เป็นกองทรัสต์ 
(Trust Property)



หน้าที่ของทรัสตี
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1. ต้องจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ระมัดระวัง  ช านาญ และ
เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับประโยชน์ 

2. ต้องไมม่ีกระท าการที่เป็น conflict of interests กบัทรัสต ์
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือคนอืน่ เว้นแต่

– เป็นการเรียกค่าตอบแทนทรัสตี หรือ 

– เป็นการจัดการที่ fair + disclosure + ผู้รับประโยชน์
ไม่คัดคา้น

3. ต้องแยกบัญชีและทรัพยส์ินของทรัสต์ออกจากกนั และออก
จากทรัสต ี(segregation)

ถ้าไม่แยก  ผล =  ประโยชน์+ทรัพย์สิน   --->  เป็นของทรัสต์ 
หนี้ ------------------------> เป็นของทรัสตี

ถ้าแยก     ผล  =  ไม่ให้ regulator นับเป็นทรัพย์สินของทรัสตี



หน้าที่ของทรัสตี (ต่อ)
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4. ต้องจัดการทรัสต์เอง ห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการแทน  
เว้นแต่

• สัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ท าได้ 

• ไม่ใชเ่รื่องที่ต้องท าเฉพาะตัว + ไม่ต้องใช้วิชาชีพทรัสตี 

• เป็นเรื่องปกติที่มอบหมายกันได้

• มีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้มอบหมายได้

การมอบหมายตามข้อยกเวน้  
ต้องอยู่บนหลัก careful selection + adequate supervision 

การมอบหมายเกินข้อยกเว้น  
ผล  --->  ผูกพันทรัสตีเป็นการส่วนตัว
      --->  ไมผู่กพันทรัสต์         



หน้าที่ของทรัสตี (ต่อ)
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5. Co-trustee  (มีชื่อเป็นเจ้าของรวมใน trust property) 

• ต้องร่วมกันจัดการ  เว้นแตส่ัญญาก่อตั้งทรัสต์แยกแยะหน้าที่ไว้

• ความรับผิด  --->  จัดการร่วมกัน รับผิดร่วมกัน 
---> แบ่งหน้าที่ชัดเจน รับผิดเฉพาะงานในหน้าที่

6. การเข้าท าธุรกรรม ต้องแจ้งคู่สัญญาว่าเป็นการท าเพื่อทรสัต์

7. ถ้าทรัสตีมีหนี้ส่วนตัว  ซึง่เจ้าหนี้เป็นลูกหนี้ของทรัสต์ 
ห้ามน าหนี้ไป offset กัน  ฝ่าฝืน  ผล =  โมฆะ



การติดตามทรัพย์สินคืน
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• หลัก Tracing

ในกรณีที่ “ทรัสตี” จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ 
หรือกฎหมาย เป็นเหตุให้ทรัพย์สินในกองทรัสต์ถูกโอนไปยังคนอื่น 
“ผู้รับประโยชน์” ติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลนั้น ๆ เพื่อ
กองทรัสต์ได้  โดยไม่ค านึงว่า บุคคลนั้นจะได้รับมาจากทรัสตีโดยตรง
หรือไม่ และไม่วา่ทรัพย์สินนั้นจะเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพไปแล้ว

• ข้อยกเว้น

บุคคลภายนอกได้มาโดยสจุริต  + เสียค่าตอบแทน + ไม่รู้ว่ามีการ
จัดการทรัสต์โดยไมช่อบ  (ค่าใช้จา่ยเรียกคืนจากกองทรัสต์ได้ตามที่
จ่ายจริง)

• เหตุผล

เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้รับประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนได้



การเรียกร้องค่าเสียหาย
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• หลัก Recovery

» ทรัสตีไม่จัดการทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือตามกฎหมาย

» ผู้รับประโยชน์เรียกร้องค่าเสียหายจาก “ทรัสตี” เพื่อกองทรัสต์ได้ 
(ค่าใช้จา่ยคิดจากกองทรัสต์ตามความเป็นจริง)

» เรียกจากบุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือ/สนับสนุนให้ทรัสตี ฝ่าฝืน
หน้าที่ได้ดว้ย 

• ข้อยกเว้น

ทรัสตีจะท าโดยสุจริตและมีเหตุอันสมควรเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์

• เหตุผล

เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้รับประโยชน์ปกป้องสิทธิของตนได้



ความคุ้มครองทรัสตี
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• ทรัสตีทีท่ดรองจ่ายให้ทรัสต์ (ตามความจ าเป็นอันสมควร) 
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยส์ินของทรัสต ์ในการที่จะไดร้ับช าระเงินคืน

• ขอให้ ก.ล.ต. ออก Ruling การจัดการที่แตกต่างจากสัญญา
ก่อตั้งทรัสตไ์ด้  

ถ้าท าตาม Ruling โดยสุจริต + เพื่อประโยชน์ทีด่ีที่สุดของ
ทรัสต์แล้ว  = ไม่ต้องรับผิด

• กรณี Co-trustee ถ้าทรสัตีรายที่คัดค้าน หรือถูกฉ้อฉล ไม่ต้อง
ร่วมรับผิดกับทรัสตรีายอืน่

• ทรัพย์สินในกองทรัสต์ที่ segregation โดยชอบ จะไม่ถูก
พิจารณาเป็นทรัพย์สินของทรัสตี ในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่น
ที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 



การก ากับดูแลทรัสตี
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• ต้องมรีะบบงานที่เหมาะสม  ในเรื่องดังนี้

» ระบบการจัดการกองทรัสต์ เช่น การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การ
คัดเลือกดูแลบุคลากร การป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายใน การก ากับ
ดูแล ตรวจสอบ ถ่วงดุลการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บข้อมูล

» ระบบการเก็บรักษาทรัพย์สิน segregation การตรวจสอบ ดูแล 
เบิกจ่าย ดูแลและติดตามสทิธิประโยชน์ของกองทรัสต์

» ระบบบริหารความเสี่ยง การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง                    

• ต้องจัดท างบการเงินของทรัสต์  เว้นแต่เป็น Passive Trust

• ต้องด ารงฐานะการเงิน หรือท าประกนัภัยตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศ



ความรับผิดของทรัสตี
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ความรับผิด ต่อผู้รับประโยชน์ ต่อบุคคลภายนอก

แพ่ง • ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ 

• ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทรัสต์
-  breach of fiduciary duty
-  breach of conduct  

• ละเมิด
• ผิดสัญญา

 ถ้าเป็นการท าตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ และเป็นไปเพื่อ
ประโยชนข์องทรัสต์โดย
สมควร เรียกคืนจากทรัสต์ได้

 ถ้าเกิดจากตัวแทน/ผู้ได้รับ
มอบหมาย ไล่เบ้ียต่อได้

ปกครอง
• ภาคทัณฑ์
• ปรับทางปกครอง
• ต าหนิโดยเปิดเผย
• จ ากัดการประกอบธุรกิจ
• พักการประกอบธุรกิจ
• เพิกถอนการอนุญาต

• ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายทรัสต์ เช่น
-  เกณฑ์ fiduciary duty
-  เกณฑ์ conflict of interests
- เกณฑ์การมอบหมายงาน
-  เกณฑ์การแบ่งแยกทรัพย์สิน
-  เกณฑ์ระบบงาน 

อาญา • ท าให้เสียทรัพย์ / fraud  (รับผิดเมื่อมีเจตนา)



ความรับผิดของตัวแทนของทรัสตี หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัสต์
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ความรับผิด ต่อทรัสตี / กองทรัสต์ ต่อบุคคลภายนอก

แพ่ง • ไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

• ละเมิด
• ผิดสัญญา

 ถ้าท าเกินขอบเขต หรือเห็น
แก่อามิสสินจ้าง ต้องรับผิด
เป็นการส่วนตัว เรียกจาก
ทรัสตี / กองทรัสต์ไม่ได้ 

ปกครอง • โดยทั่วไปไม่มีความรับผิดทางปกครอง เว้นแต่จะมีระบบ
ประกาศรองรับ 

• กรณี REIT manager ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการ
กองทรัสต์ มีระบบประกาศก าหนดให้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ดังนั้น ถ้า REIT Manager ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบ จะมีความรับผิดทางปกครอง 
(จ ากัดการประกอบธุรกิจ / พัก /เพิกถอน / ก าหนด
ระยะเวลาหรือเงื่อนไขในการพิจารณาค าขอในคราวต่อไป)

อาญา • ท าให้เสียทรัพย์ / fraud  (รับผิดเมื่อมีเจตนา)



ความสัมพันธ์ระหว่างทรัสต์กับ
กฎหมายหลักทรัพย์
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• คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ์ 
ประกาศให้

1. “ใบทรัสต์” (trust certificate) เป็น “หลักทรัพย์” 

ใบทรัสต์ คือ ตราสารที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์
ในทรัสต์ ซึ่งมีการแบ่งเป็นหน่วย โดยหน่วยชนิดเดียวกนัมี
มูลค่าที่เทา่กัน (unitization)

2. “ทรัสต์” ตาม พ.ร.บ. ทรัสต์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวม
เงินของผู้ลงทุน และน าไปหาประโยชน์เพื่อผู้ลงทุน เป็น “บริษัท”

•  ผล ---> ผู้เสนอขายใบทรัสต์ต้องได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
             (กรณีใบทรัสตอ์อกใหม่) และยื่น filing

          ---> กองทรัสต์ที่มีการ raising fund เพื่อน าไปหา
                 ผลประโยชน์ ต้องเปิดเผยข้อมูลอยา่งต่อเน่ือง
                 เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกอง



ความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมและทรัสต์
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เรื่อง กองทุนรวม ทรัสต์

1. สถานะของกองทุน นิติบุคคล กองทรัพย์สิน

2. ผู้รับผิดชอบบริหาร
จัดการตามกฎหมาย

บริษัทจัดการ
หมายเหต ุdelegate ได้ตามเกณฑ์
ในประกาศ

ทรัสตี
หมายเหตุ delegate ได้ตามเกณฑ์
ในประกาศ โดยกรณ ีREIT บังคับ 
delegate การจัดการให้ REIT 
manager

3. ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์ กองทุนรวม ทรัสตี

4. ผู้มีชื่อเป็นคู่สัญญาในการ
ลงทุนหรือหาผลประโยชน์

กองทุนรวม ทรัสตี
หมายเหตุ กรณ ีREIT - REIT 
manager อาจเขา้ท าสัญญาที่
เกี่ยวกับการจัดการตามทีไ่ด้รับ
มอบหมายได้

5. ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทรัสตี

6. การล้มละลายเนื่องจาก
จัดการกองทุน

กองทุนรวมล้มละลายได้ เพราะ
เป็นนิติบุคคล

ทรัสต์ล้มละลายไม่ได้ แต่อาจ
กระทบต่อฐานะทรัสตี

7. การคุ้มครองทรัพย์สิน ถ้าผู้ดูแลล้มฯ ทรัพย์สินบาง
ประเภทที่ฝากไว้ อาจถูกรวม

เข้าในกองล้มฯ ก่อน

ถ้าทรัสตีล้มฯ กองทรัสต์จะถูก 
ring fence ออกจากกองล้มฯ



จดทะเบียนกองทรพัยส์ิน
เป็นกองทนุรวม 

เกิดสถานะนิติบุคคล

โครงสรา้งกองทนุรวม
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กลต.กลต.

สมาคม
บลจ.
สมาคม
บลจ.

บลจ.

ขออนุมัติ
จัดต้ัง

ขออนุมัติ
จัดต้ัง

ได้รับอนุมัติ 
โครงการที่
ได้รับอนุมัติ 

ช าระบัญชีช าระบัญชี

จดทะเบียน
เลิกกอง

ผู้ถือหน่วยผู้ถือหน่วย
ลงทุน

ผู้ดูแล
ผลประโยช

น์

ผู้ดูแล
ผลประโยช

น์

เจ้าหนี้

เหตุเลิก

ซื้อหน่วยลงทุน

ซื้ออสังหา ฯลฯให้เช่า

ค่าเช่า

ปันผล/ Capital 
Gain/ คืนทุน

กองทุนกองทุน
รวม

ทรัพย์สินที่เหลือ
หลังช าระหนี้ช าระหนี้



โครงสรา้ง REIT
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กลต.กลต.

ขออนุญาต

หน่วยทรัส
ต์

ขออนุญาต
เสนอขาย
หน่วยทรัส

ต์ Trust 
Deed

ผู้ถือหน่วยทรัสต์ผู้ถือหน่วยทรัสต์

Trustee

+ ยื่น Filing + 
ร่างชี้ชวน

ต์

เสนอขาย
หน่วยทรัส

ต์

ซื้อหน่วยทรัสต์

โอนเงินค่า
หน่วยทรัสต์

ช าระบัญชีช าระบัญชีเจ้าหนี้

ซื้ออสังหา
ให้เช่า

ค่าเช่า
REIT

ทรัพย์สินที่เหลือ
หลังช าระหนี้ช าระหนี้

Distribution/ Capital 
Gain/ คืนทุน

REITREIT
Manager

บริหาร 
REIT

เหตุเลิก

เกิดทรัสต์เมื่อครบ 
3 Certainties 

และมีการ Vesting



Q & A


