
 

 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ท่ี กข. 9/2552 
เร่ือง  หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 

ใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
(ฉบบัประมวล) 

_________________________ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57  
แห่งพระราชบญัญติัทรัสตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติั
บางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 32  
มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญติัให้กระท าได ้
โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกขอ้ก าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1   ในประกาศน้ี 
  “บริษทัหลกัทรัพย”์  หมายความวา่   บริษทัท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท 
  (1)  การจดัการกองทุนรวม 
  (2)  การจดัการกองทุนส่วนบุคคล หรือ 
  (3)  การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์
แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย์
การคา้หลกัทรัพย ์หรือการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์จ ากดัเฉพาะหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารแห่งหน้ีหรือ 
หน่วยลงทุน 
  “ประกาศการด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการกองทุนรวม”  หมายความวา่   
ประกาศดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการด ารง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ 
ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
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  (2)  ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑใ์นรายละเอียดเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม  
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพยแ์ละ 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
และขอ้ก าหนดกรณีท่ีไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้
  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  หมายความวา่   ผูท่ี้ถือหุน้หรือรับประโยชน์จากหุน้เกินกวา่ 
ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผูข้อรับอนุญาต 
  เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหน่ึง ผูรั้บประโยชน์จากหุน้ หมายความถึง 
ผูรั้บประโยชน์จากหุ้นตามท่ีก าหนดในมาตรา 25 วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
พ.ศ. 2546 

  ขอ้ 2   ยกเลิก 

  ขอ้ 3   ผูข้อรับอนุญาตจะไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ตอ้งเป็น 
บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีจดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จดัตั้งขึ้น และมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 
  (1)  มีทุนจดทะเบียนซ่ึงช าระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ลา้นบาท 
  (2)  ไม่มีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีฐานะทางการเงินท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย 
หรือมีพฤติการณ์อ่ืนท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่อยูใ่นระหวา่งประสบปัญหาทางการเงิน รวมทั้งไม่มี 
เหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีขอ้บกพร่องหรือมีความไม่เหมาะสมเก่ียวกบัการควบคุมและการปฏิบติังานอนัดี 
ของธุรกิจ 
  (3)  เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนหรือกนัส ารองอยา่งใดอย่างหน่ึง
ดงัน้ี 
        (ก)  ในกรณีท่ีผูข้อรับอนุญาตเป็นสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น หรือ
เป็นนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจและการด ารงเงินกองทุนของนิติบุคคลนั้น  
ตอ้งด ารงเงินกองทุนและกนัส ารองตามกฎหมายดงักล่าว 

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรสัตี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
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        (ข)  ในกรณีผูข้อรับอนุญาตเป็นนิติบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) ตอ้งด ารง
เงินกองทุนไดต้ามหลกัเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนตามประกาศการด ารงเงินกองทุนของบริษทัจดัการ
กองทุนรวม โดยอนุโลม และด ารงเงินกองทุนขั้นตน้เป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ลา้นบาท 
  (4)  แสดงไดว้า่บุคคลท่ีเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการ 
ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจทรัสตีของผูข้อรับอนุญาต หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ของผูข้อรับอนุญาต มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
        ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของผูข้อรับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ใหน้ าความใน 
วรรคหน่ึงมาใชก้บั กรรมการ ผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ หรือบุคคลผูมี้อ านาจในการจดัการของนิติบุคคล
นั้นดว้ย 
  (5)  แสดงไดว้า่จะมีการบริหารงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
  (6)  แสดงไดว้า่จะมีนโยบายและมาตรการในการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การป้องกนัการล่วงรู้ขอ้มูลภายในระหวา่งหน่วยงานและบุคลากร การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและติดตาม
ใหมี้การด าเนินงานตามนโยบายและมาตรการท่ีวางไว ้
  (7)  แสดงไดว้า่จะมีระบบงานท่ีมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
  (8)  แสดงไดว้า่จะมีความพร้อมดา้นบุคลากรเพื่อรับผิดชอบงานดา้นทรัสตี 

  ขอ้ 4   ใหผู้ข้อรับอนุญาตยืน่ค าขอต่อส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมเอกสารหลกัฐาน
ประกอบค าขอตามแบบและวิธีการท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จดัไวใ้นระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ของ 
ส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 5   ในกรณีท่ีส านกังาน ก.ล.ต. พิจารณาเห็นวา่ผูข้อรับอนุญาตเป็นผูมี้คุณสมบติั
ถูกตอ้งและครบถว้นตามท่ีก าหนดในขอ้ 3 ใหส้ านกังาน ก.ล.ต. เสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
เพื่อพิจารณาอนุญาตภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอ
ท่ีถูกตอ้งครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชน และคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บเร่ืองจากส านกังาน ก.ล.ต. 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหผู้ข้อรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะออกใบอนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน โดยเป็นไปตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ี 

 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
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  ขอ้ 6   ยกเลิก 

  ขอ้ 7   ผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
  (1)  จะเร่ิมประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได ้ต่อเม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ตรวจสอบแลว้เห็นวา่ 
ผูไ้ดรั้บอนุญาตไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นขอ้ 3(5) (6) (7) และ (8) 
  (2)  ตอ้งด ารงคุณสมบติัและด าเนินการในเร่ืองท่ีแสดงไวใ้นขอ้ 3 ตลอดเวลาท่ี
ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี 
  (3)  ยกเลิก 
  ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุญาตไม่สามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในวรรค
หน่ึงคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุญาตดงักล่าวได ้

  ขอ้ 8   ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ค าขอละ 30,000 บาท 
  ส าหรับค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ดว้ยการนั้น 
  เม่ือส านกังาน ก.ล.ต. ไดรั้บค าขอ  พร้อมทั้งเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอท่ีถูกตอ้ง
ครบถว้นตามคู่มือส าหรับประชาชนแลว้ ใหผู้ย้ืน่ค  าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตประกอบธุรกิจ
เป็นทรัสตีแก่ส านกังาน ก.ล.ต. 

  ขอ้ 9   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  เป็นตน้ไป 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 
 
 
 

(นายวิจิตร  สุพินิจ) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 
 ยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 36/2564  เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัท่ี 5) ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2564) 
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กร. 12/2558  เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาต 
ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี (ฉบบัท่ี 4) ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2558) 


