รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
พ.ศ. ....
ตามทีส่ านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. ....
เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดย สศค. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค. (www.fpo.go.th) และ
เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่
29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ซึ่งผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่า มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นประชาชนทั่วไป จานวน 4 ราย ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีความคิดเห็นใดที่คัดค้านต่อหลักการและ
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... ดังนั้น สศค. จึงได้นาผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวประกอบ
การนาเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... และกระทรวงการคลัง โดย สศค. ได้นาเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เพื่อนาเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งให้
กระทรวงการคลังดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดย สศค. ได้ดาเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติทรัสต์
พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... เป็นร่างพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติฯ) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทาและ
การเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
กระทรวงการคลังจึงได้นาร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป
ในการนี้ สศค. จึงได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค. (www.fpo.go.th) และเว็บไซต์การรับฟัง
ความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561
ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทาและ
เสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น
สศค. ขอสรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นข้างต้น ณ วันที่ 14 เมษายน 2561 ดังนี้
1. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น
สศค. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สศค. (www.fpo.go.th) และ
เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) โดยสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ช่องทาง
โทรสารหมายเลข 0 2273 9987 และ Email : thanakorns@fpo.go.th ทั้งนี้ สศค. ได้ดาเนินการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นแล้วจานวน 2 ครั้งที่ ดังนี้

-21.1 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
(ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. ....)

การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th)

การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)

1.2 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561
(ร่างพระราชบัญญัติฯ)

การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th)

การเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th)

-32. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นในแต่ละครั้ง
จานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
(ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. ....) และครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561
(ร่างพระราชบัญญัติฯ)
3. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
3.1 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
(ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. ....) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
3.2 การประชุมหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน (การประชุมหารือฯ) ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฝ่าย
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานศาลยุติธรรม สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
(Association of Thai Securities Companies: ASCO) และบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 27
ตุลาคม 2560 และได้นาข้อสังเกตของการประชุมหารือฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทรัสต์
พ.ศ. .... และได้นาร่างพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงแล้วมาหารือในการประชุมหารือฯ ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน ก.ล.ต. สมาคมธนาคารไทย ASCO และบริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
3.3 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2561
(ร่างพระราชบัญญัติฯ) ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น
4. ประเด็นที่มีการแสดงความเห็นและคาชี้แจงเหตุผล
4.1 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560
(ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. ....) หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจานวน 4 ราย โดยสรุป
ความคิดเห็นและคาชี้แจง ดังนี้
ประเด็น
และมาตรา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 1
ประเด็นเรื่อง
ชื่อของร่าง พ.ร.บ.

มาตรา 3

ความคิดเห็น

คาชี้แจง

ไม่ขัดข้องกับการกาหนดชื่อดังกล่าว หากต้องการ
กาหนดให้เป็นกฎหมายกลางของประเทศ อย่างไรก็ดี
ชื่อดังกล่าวนี้ อาจทาให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่า
พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
2550 อยูภ่ ายใต้กฎหมายกลางฉบับนี้ด้วย แม้ว่า
จะมีการระบุวตั ถุประสงค์ไว้ในมาตรา 4 ก็ตาม
ควรปรับคานิยามของ “สานักงาน ก.ล.ต.” โดยอ้างอิง
กับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน

ชื่อของร่างพระราชบัญญัตไิ ด้ถูกกาหนดให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายการก่อตั้งทรัสต์
เป็นการทั่วไปในประเทศไทย และได้มีบทบัญญัติ
กาหนดขอบเขตวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งทรัสต์
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนีไ้ ว้อย่างชัดเจนแล้ว
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนีต้ ามความเห็น
ดังกล่าวแล้ว

-4ประเด็น
และมาตรา
ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

ประเด็นเรื่อง
ตลาดทุน พ.ศ. 2550 เช่น “สานักงาน ก.ล.ต.”
นิยามของสานักงาน หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับ
ก.ล.ต.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 4
เข้าใจว่าการทาผิดมาตรา 4 เป็นเหตุให้โมฆะ
(1) ประเด็นเรือ่ ง
ไม่มีความผิดทางอาญาหรือทางปกครอง
การฝ่าฝืน
บทบัญญัติ
วัตถุประสงค์
การก่อตั้งทรัสต์
(2) ประเด็นเรือ่ ง
การก่อตั้งทรัสต์เพื่อการกุศลหากสามารถทาได้
การก่อตั้งทรัสต์
ตามขอบเขตของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เพื่อการกุศล
จะมีความแตกต่างจากการจัดตั้งมูลนิธิ/องค์กร
การกุศลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งมูลนิธ/ิ องค์กร
การกุศลอย่างไร
มาตรา
เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์ฉบับนี้ ไม่ได้มขี ้อห้ามมิให้ผู้ก่อตั้ง
7 – 10
ทรัสต์หรือทรัสตีเป็นผูร้ ับประโยชน์ ดังนั้นจึงควร
ประเด็นเรื่อง
กาหนดให้ชดั เจนว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์หรือทรัสตีไม่ควรเป็น
การกาหนดให้ผู้
ผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว เช่น “ผูก้ ่อตั้งทรัสต์หรือ
ก่อตั้งทรัสต์
ทรัสตีสามารถเป็นผู้รบั ประโยชน์รว่ มกับผู้รับประโยชน์
หรือทรัสตีเป็นผู้รับ รายอื่นได้ แต่ไม่ควรให้เป็นผู้รับประโยชน์เพียงคนเดียว”
ประโยชน์
เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมิให้ขัดแย้ง
กับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์ตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้
มาตรา 7
เนื่องจากมาตรา ๗ กาหนดว่า ทรัสต์ย่อมก่อตั้งขึ้น
ประเด็นเรื่อง
เมื่อมีการทาสัญญาเป็นหนังสือ และผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้
พินัยกรรม
โอนทรัพย์สินหรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ที่จะให้
เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว ดังนั้น การออกร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงไม่ครอบคลุมถึงการก่อตั้ง
ทรัสต์โดยพินัยกรรม ทาให้ผู้จัดการทรัพย์มรดกมี
หน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทเท่านั้น
หากมีการกาหนดให้การก่อตั้งทรัสต์โดยพินัยกรรมอยู่
ภายใต้รา่ งพระราชบัญญัติฉบับนีจ้ ะทาให้ผู้เชี่ยวชาญ
สามารถจัดการทรัพย์มรดก เพื่อผลประโยชน์ของ
ทายาทซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ได้ เช่น ทายาทซึ่งรับ
มรดกเป็นเด็กซึ่งยังไม่บรรลุนติ ิภาวะได้รับมรดกจาก

คาชี้แจง

เป็นการกาหนดขอบเขตของการก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้
การก่อตั้งทรัสต์มีผลตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
การทาผิดมาตรา 4 ไม่ได้กาหนดโทษไว้ แต่ที่ให้ตก
เป็นโมฆะเพื่อให้คู่สญ
ั ญาทุกฝ่ายกลับสูส่ ถานะเดิม
และดาเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การก่อตั้งทรัสต์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินเพือ่ ประโยชน์ของ
ผู้รับประโยชน์ตามที่ได้ระบุในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
โดยมีทรัสตีซึ่งได้รับอนุญาตให้ทาหน้าที่บริหารจัดการ
ทรัพย์สินเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ได้มีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เพื่อห้ามทรัสตีเป็นผู้รับประโยชน์แล้ว

การก่อตั้งทรัสต์ตามเจตนารมณ์ของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการก่อตั้งทรัสต์
เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยการก่อตั้ง
ทรัสต์จะต้องมีการทาสัญญาเป็นหนังสือและผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์จะต้องโอนทรัพย์สินหรือก่อทรัพยสิทธิหรือ
สิทธิใด ๆ ที่จะให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีเพื่อทาหน้าที่
บริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของผู้รับ
ประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์ และ
การบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไปตามระยะเวลา
ตามที่อาจกาหนดไว้ก็ได้ ซึ่งอาจกาหนดระยะเวลา
ยาวนานจนผู้ก่อตั้งทรัสต์ถึงแก่ความตายไปแล้วก็ได้
แต่ทรัสตียังคงบริหารจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์
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มาตรา 7
ประเด็นเรื่อง
หลักเกณฑ์
ผู้ก่อตั้งทรัสต์

ความคิดเห็น
พ่อแม่อาจจะจัดตั้งทรัสต์โดยพินัยกรรม เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญจัดการทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทได้
* ปพพ. มาตรา 1686 อันว่าทรัสตีนั้น จะก่อตั้งขึ้น
โดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยพินยั กรรมหรือด้วยนิติกรรม
ใดๆ ที่มีผลในระหว่างที่มีชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี
หามีผลไม่ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น*
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์
กับทรัสตีเป็นนิติบุคคลและบริษัทแม่กับบริษัทย่อย
หรือร่วมจะมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มหรือไม่ที่จะไม่ขัดกับ
ร่างพระราชบัญญัตินี้

คาชี้แจง
ต่อไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้และตามเจตนารมณ์
ของผู้ก่อตั้งทรัสต์

บทบัญญัตมิ าตรา 7 วรรคสอง ของร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้กาหนดไว้เพียงว่า ห้ามผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกับทรัสตี และผู้ที่จะทาหน้าที่
เป็นทรัสตีได้ต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 47 ของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มาตรา 8
กรณีผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหลายคน ใครมีอานาจในการ
กรณีผู้ก่อตั้งทรัสต์มีหลายคน ผู้ที่มอี านาจแต่งตั้งทรัสตี
ประเด็นเรื่องจานวน แต่งตั้งทรัสตียกเลิกหรือดาเนินการต่าง ๆ หรือต้องไป หรือดาเนินการใด ๆ นั้น ขึ้นอยู่กบั ที่ได้ระบุในสัญญา
ผู้ก่อตั้งทรัสต์
ทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานใด ๆ
ก่อตั้งทรัสต์
ทุกคน
มาตรา 9
การกาหนดชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีอาจไม่พอเพียง การกาหนดรายการและข้อความทีบ่ ทบัญญัตมิ าตรา 9
(1) ประเด็นเรือ่ ง
ในการทาสัญญาควรต้องระบุรายละเอียดอื่น ๆ ให้
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเรื่องที่ควรมีกาหนด
การกาหนดชื่อผู้
ครบถ้วน เนื่องจากหากไปมีธุรกรรมกับสถาบัน
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สาหรับการระบุรายการหรือ
ก่อตั้งทรัสต์
การเงินก็ต้องเปิดเผยตามกฎหมายฟอกเงินนั่นเอง
ข้อความใดเพิ่มเติมก็เป็นไปตามทีค่ ู่สัญญาตกลงกันได้
และป้องกันคนชื่อซ้า ระบุตัวตนได้ไม่ชัดเจนและ
ซึ่งไม่ขัดแย้งกับร่างพระราชบัญญัตินี้
ไม่สามารถทราบข้อเท็จจริงในเรื่องสัญชาติ
เพื่อให้สามารถปฏิบัตติ ามมาตรา 10 ได้
(2) ประเด็นเรือ่ ง
เมื่อดูตามมาตรา 14 กาหนดหลักเกณฑ์การ
บทบัญญัตมิ าตรา 9 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
รายการในสัญญา เปลี่ยนแปลงทรัสตีไว้ แสดงว่าในมาตรา 9 ต้องมีกาหนด
เป็นเพียงการกาหนดรายการและข้อความที่จาเป็นต้อง
ก่อตั้งทรัสต์
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนทรัสตีเป็นข้อความบังคับไว้หรือไม่ มีเบื้องต้นในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หากในสัญญาก่อตั้ง
ครับ
ทรัสต์จะมีการกาหนดในเรื่องนี้เป็นการเพิ่มเติม มิได้
ห้ามไว้ แต่หากไม่มีหรือไม่ชัดเจน ให้ใช้ตามแนวทาง
มาตรา 14 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
มาตรา 10
ควรระบุผลทางกฎหมายในกรณีทสี่ ัญญาก่อตั้งทรัสต์ บทบัญญัตมิ าตรา 10 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ประเด็นเรื่อง
ไม่ได้กาหนดเงื่อนไขการระบุสัดส่วนผู้รับประโยชน์
เป็นการระบุแนวปฏิบตั ิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
การกาหนดผลทาง หรือจัดสรรผลประโยชน์แก่บุคคลต่างด้าว หรือมี
ต่างด้าว หากเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นใด ก็ต้องยึดตาม
กฎหมาย
ข้อความขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
กฎหมายนั้นด้วย
กฎ หรือข้อกาหนดตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐ เช่น
ให้ตกเป็นโมฆะ
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มาตรา 11
ประเด็นเรื่อง
ความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินใน
กองทรัสต์

ความคิดเห็น
เข้าใจว่า ผู้รับประโยชน์คือทรัสตีได้ เพราะกฎหมาย
ห้ามทรัสตีเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์เข้าใจว่า กรณีมีข้อพิพาท
กับบุคคลภายนอกผู้มหี น้าที่ต่อสู้คดีได้ มีเฉพาะทรัสตี
ไม่ใช่ผู้ก่อตั้งทรัสต์อีกต่อไป รวมทัง้ การถูกยึดอายัด
ทรัพย์ เจ้าหนี้ยดึ ทรัพย์นี้ได้ เพราะถือว่าทรัสต์เป็น
เจ้าของทรัพย์สิน หรือต้องยึดจากผู้ก่อตั้งทรัสต์
สรุปคือ ไม่เข้าใจว่า ใครเป็นเจ้าของทรัพย์กันแน่
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บทบัญญัตมิ าตรา 7 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์จะต้องโอนทรัพย์สินหรือ
ก่อทรัพยสิทธิใด ๆ ทีจ่ ะให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตี
ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา 11 (2) ของร่าง
พระราชบัญญัตินี้กาหนดไว้ชัดเจนให้ทรัสตีมสี ิทธิตาม
กฎหมายเหนือกองทรัสต์ในฐานะผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินหรือผู้มสี ิทธิเหนือทรัพย์สิน ดังนั้น ทรัพย์สิน
ได้โอนให้เป็นของทรัสตีแล้ว
มาตรา 12
ตรงมาตรานี้น่าจะรวมถึงการขาดคุณสมบัติของบุคคล ตามบทบัญญัติมาตรา 12 ของร่างพระราชบัญญัติ
ประเด็นเรื่อง
เหล่านี้ เพิ่มเติมครับ เช่น การเลิกประกอบธุรกิจ
ฉบับนี้ ในการให้ใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเป็น
ทรัสตีเมื่อเลิก
ธนาคารพาณิชย์ (แต่ยังเป็นนิติบุคคล)
ทรัสตีแก่นติ ิบุคคลทีม่ ีสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์ตาม
ประกอบธุรกิจ
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ดังนั้น หากเลิก
ธนาคารพาณิชย์
ประกอบธุรกิจดังกล่าวก็ไม่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด
มาตรา 13
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ กาหนดเพียงแค่ “ผู้รับ
บทบัญญัตมิ าตรา 13 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ประเด็นเรื่อง
ประโยชน์และทรัสตีอาจตกลงเปลีย่ นแปลงสัญญา
กาหนดให้เปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ และหาก
การเปลี่ยนแปลง
ก่อตั้งทรัสต์ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ในการ
ไม่ได้กาหนดไว้ ให้ผรู้ ับประโยชน์และทรัสตีตกลงกัน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า หากผู้ก่อตั้งทรัสต์
ดังนั้น ผู้ก่อตั้งมีสิทธิกาหนดเรื่องการเปลีย่ นแปลง
ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ ต้องการเปลีย่ นแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ก็ย่อมสามารถ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ โดยระบุในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ทาได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องกาหนดในร่างพระราชบัญญัติ หากไม่กาหนดไว้ก็จะเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ฉบับนีใ้ ช่หรือไม่
มาตรา 14
ควรปรับถ้อยคาข้อ (2) ให้ครอบคลุมถึงการสิ้นสภาพ ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนีต้ ามความเห็น
ประเด็นเรื่อง
ของใบอนุญาตการประกอบธุรกิจอื่นที่สามารถ
ดังกล่าวแล้ว
กรณีการเปลี่ยนแปลง ประกอบธุรกิจทรัสตีได้ นอกเหนือจากธนาคาร
ทรัสตี
พาณิชย์ด้วย เช่น บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรา 47 เรื่อง การอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจทรัสตี เช่น “ทรัสตีถูกพิทักษ์ทรัพย์ สิ้นสภาพนิติ
บุคคล หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 47”
ตรงมาตรานี้ ในส่วนการสิ้นสภาพธนาคารพาณิชย์
สาหรับประเด็นการกาหนดเหตุอนื่ ๆ บทบัญญัติ
ในเมื่อทรัสตีไม่ได้มีเฉพาะธนาคารพาณิชย์ แต่มี บล. มาตรา 14 (3) และ 14 (4) ของร่างพระราชบัญญัติ
ด้วย จึงควรระบุให้ครอบคลุมการสิ้นสภาพ บล. และ ฉบับนี้กาหนดไว้ครอบคลุมเพียงพอแล้ว
ควรกาหนดเหตุอื่น ๆ ไว้อีกครับ ซึง่ อาจมีได้ เช่น มี
คาสั่งศาล หรือคาพิพากษาให้หยุด ฯลฯ
มาตรา 15
ตามมาตรา 15 (2) ผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่สามารถถอด
ผู้ก่อตั้งทรัสต์สามารถถอดถอนทรัสตีได้ หากระบุเรื่อง
ประเด็นเรื่อง
ถอนทรัสตีได้ ถ้าไม่กาหนดในสัญญา
ดังกล่าวไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
การถอดถอนทรัสตี ตามมาตรา 15 (2) กรณีทสี่ ัญญาก่อตั้งทรัสต์
(1) มาตรา 15(2) ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ไม่ได้กาหนดในเรื่องการถอดถอนทรัสตีไว้ ควรมี
เป็นการกาหนดแนวทางการลาออกของทรัสตีหรือ
การกาหนดให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
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ความคิดเห็น
ตามมาตรา 16 โดยกาหนดเพิ่มเติมว่า “ให้เป็นไป
ตามมติของผู้รับประโยชน์หรือตามคาสั่งศาล”
เนื่องจากหากไม่กาหนดไว้อาจทาให้ผู้รับประโยชน์
เพียงรายเดียวสามารถใช้อานาจถอดถอนทรัสตีได้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรได้

มาตรา 16
(1) ประเด็นเรื่อง
การแต่งตั้งทรัสตี
รายใหม่
(2) ประเด็นเรื่อง
สิทธิของทรัสตี
รายใหม่

มาตรา 18
ประเด็นเรื่อง
การกาหนด
ระยะเวลา
ในการดาเนินการ
ของทรัสตีให้แล้ว
เสร็จ

คาชี้แจง

ถูกถอดถอนจากการทาหน้าที่ของทรัสตีในกรณีที่ไม่ได้
มีกาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(2) กรณีมาตรา 16 ของร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการกาหนด
แนวทางการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ที่มิได้กาหนดไว้ใน
สัญญาก่อตั้งทรัสต์
ดังนั้น กรณี (1) และ (2) เป็นเรื่องที่กาหนดแนวทาง
ไว้เฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ การถอดถอนทรัสตีย่อมมีเหตุ
ชัดเจนว่าไม่ได้จัดการกองทรัสต์ตามหน้าที่ที่กาหนด
ในสัญญาหรือพระราชบัญญัตินี้ซึ่งอาจนามา
ซึ่งความเสียหายแก่กองทรัสต์ได้
เข้าใจว่า หากไม่มีกาหนดในสัญญาผู้ก่อตั้งทรัสต์ไม่มี บทบัญญัตมิ าตรา 16 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
อานาจแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่
กาหนดไว้ชัดเจนว่า ในกรณีทสี่ ัญญาก่อตั้งทรัสต์มไิ ด้
กาหนดไว้ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ให้เป็นไปตามมติ
ของผู้รับประโยชน์หรือตามคาสั่งศาล ทั้งนี้
การกาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์
สามารถแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ก็สามารถทาได้
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการตีความและข้อโต้แย้ง บทบัญญัตมิ าตรา 18 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ในการดาเนินงานของทรัสตีรายใหม่ว่า ทรัสตีรายใหม่ กาหนดไว้ชัดเจนว่า เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทรัสตี
จะมีสิทธิ โดยสมบูรณ์เมื่อใดในการทาหน้าที่ทรัสตี
ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายทีเ่ หลืออยู่ แล้วแต่กรณี
จึงควรกาหนดให้ชัดเจนว่า ทรัสตีรายใหม่มสี ิทธิหน้าที่ ต้องดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิ
เมื่อได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
โดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ ประกอบกับบทบัญญัติ
“มาตรา ๑๖ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้กระทาได้ มาตรา 19 ของร่างพระราชบัญญัตินี้ กาหนดไว้
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ในกรณีที่สัญญา ชัดเจนให้ทรัสตีรายใหม่มสี ิทธิและหน้าที่แทนทรัสตี
ก่อตั้งทรัสต์มไิ ด้กาหนดไว้ การแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ รายเดิมหรือร่วมกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี
ให้เป็นไปตามมติของผูร้ ับประโยชน์หรือตามคาสั่งศาล
ให้ทรัสตีรายใหม่มีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์
เมื่อได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง และได้รับโอน
ทรัพย์สินหรือทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในกองทรัสต์
จากทรัสตีรายเดิมแล้ว”
ควรกาหนดระยะเวลาที่ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตี
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนีต้ ามความเห็น
รายที่เหลืออยู่ไม่ดาเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ดังกล่าวแล้ว
ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการตีความและ
ข้อโต้แย้งในการปฏิบตั ิงานของทรัสตีรายใหม่ ดังนี้
“มาตรา ๑๘ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทรัสตี
รายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ แล้วแต่กรณี ต้อง
ดาเนินการตามที่จาเป็นเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่มสี ิทธิ
โดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์ และเพื่อให้ทรัสตีรายใหม่
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ทราบเกี่ยวกับการจัดการกองทรัสต์ที่ผ่านมาและที่
ต้องทาต่อไป ตลอดจนส่งมอบเอกสาร หลักฐาน และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทรัสต์เพื่อให้ทรัสตี
รายใหม่สามารถทาหน้าที่ต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการส่งมอบ
ดังกล่าว ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความ
ถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ทรัสตีรายใหม่
และมอบหนังสือดังกล่าวให้ทรัสตีรายใหม่เก็บรักษาไว้
ให้ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายทีเ่ หลืออยู่ดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทรัสตีรายใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ หากทรัสตีราย
เดิมหรือทรัสตีรายทีเ่ หลืออยูม่ ิได้ดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคสอง ให้ทรัสตีรายใหม่
ร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีคาสั่งให้ทรัสตีรายใหม่ได้มาซึ่ง
สิทธิเหนือกองทรัสต์ได้ ในกรณีทที่ รัสตีรายเดิม
หรือทรัสตีรายทีเ่ หลืออยูม่ ิได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับกองทรัสต์หรือผูร้ ับ
ประโยชน์ ทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ทั้งนี้ หากความเสียหายเกิด
ขึ้นกับกองทรัสต์และทรัสตีรายใหม่ยังไม่มสี ิทธิโดย
สมบูรณ์ตามมาตรา ๑๙ ผู้รับประโยชน์อาจเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทรัสตีรายเดิมหรือทรัสตีรายที่เหลืออยู่
เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ได้”
มาตรา 20
ควรระบุระยะเวลาที่ทรัสตีรายใหม่ต้องแจ้งการทา
ประเด็นเรื่อง
หน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมต่อบุคคลภายนอกให้ชัดเจน
กรอบระยะเวลา
โดยปรับถ้อยคาจากร่างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง เช่น
การดาเนินการ
“ให้ทรัสตีรายใหม่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้
ของทรัสตีรายใหม่ บุคคลภายนอกที่ตนทราบว่าเป็นคูส่ ัญญากับทรัสตี
รายเดิมหรือกับทรัสตีรายที่เหลืออยู่ ว่าตนได้เข้าสวม
สิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตี
รายที่เหลืออยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทรัสตี
รายใหม่มสี ิทธิโดยสมบูรณ์เหนือกองทรัสต์”
มาตรา 25
ควรกาหนด “การทานิติกรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ กับ
ประเด็นเรื่อง
บุคคลภายนอก” ให้ชัดเจนว่าเป็น “การทานิติกรรม
การทานิติกรรม
หรือธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์”
ของทรัสตีกบั บุคคล เนื่องจากหากกาหนดไม่ชัดเจนอาจทาให้หมายรวมไป
ภายนอก

คาชี้แจง

ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนีต้ ามความเห็น
ดังกล่าวแล้ว

บทบัญญัตมิ าตรา 23 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดไว้ชัดเจนในการห้ามมิให้ทรัสตีกระทาการใด
อันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ว่า
การกระทานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทรัสตีเอง
หรือประโยชน์ของผู้อื่น
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มาตรา 29
ประเด็นเรื่อง
การมอบหมายให้
ผู้อื่นจัดการ
กองทรัสต์

มาตรา 35
ประเด็นเรื่องการ
จัดการ
กองทรัสต์ต่างจาก
กาหนดในสัญญา

ความคิดเห็น
ถึง “การทานิติกรรมหรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่ทรัสตีทา
เพื่อการดาเนินธุรกิจตามปกติของทรัสตีเองได้”
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้หน้าที่และ
ความรับผิดชอบกับทรัสตีในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การบริหารทรัพย์สิน
และการเก็บรักษาทรัพย์สินทุกประเภทในกองทรัสต์
รวมไปถึงการจัดทาบัญชีของทรัพย์สินของกองทรัสต์
แต่ละกอง หน้าที่อย่างใดอย่างหนึง่ ดังกล่าวสามารถ
ถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกได้หรือไม่

คาชี้แจง

บทบัญญัตมิ าตรา 29 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดไว้ชัดเจนให้ทรัสตีสามารถมอบหมายให้ผู้อื่น
จัดการกองทรัสต์แทนได้ในกรณีทกี่ ารทาธุรกรรม
ที่มิใช่เรื่องที่ต้องทาเฉพาะตัวและไม่จาเป็นต้องใช้
วิชาชีพเยี่ยงทรัสตี หรือโดยทั่วไปผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินและวัตถุประสงค์ของ
การจัดการในลักษณะทานองเดียวกับกองทรัสต์
จะพึงกระทาในการมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการแทน
หรือในกรณีทสี่ ัญญาก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น
เห็นควรเพิ่มเติมข้อความลงในมาตรา ๓๕ ของร่าง
เนื่องจากเจตนารมณ์ในการนาหลักกฎหมายทรัสต์
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ มาใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ตาม
จัดการกองทรัสต์ เช่นเดียวกับมาตรา ๔๓ ของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ต้องการกากับดูแล
พระราชบัญญัตทิ รัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ.
ความน่าเชื่อถือของทรัสตี และอาจไม่เหมาะสม
๒๕๕๐ ดังนี้
หากต้องให้หน่วยงานกากับดูแลให้ความเห็นชอบ
“มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ทรัสตีจัดการกองทรัสต์ไม่
ในการดาเนินการจัดการกองทรัสต์ของทรัสตี
เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตัง้ ทรัสต์หรือ
จึงกาหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสานักงาน
พระราชบัญญัตินี้ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่ ก.ล.ต. มีบทบาทหลักเฉพาะในหมวดการกากับ
เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์
ดูแลทรัสตี
ในกรณีที่มีความจาเป็นและมีเหตุผลอันสมควรเพื่อ
ประโยชน์ของกองทรัสต์ ทรัสตีอาจขอความเห็นชอบ
จากสานักงาน ก.ล.ต. ก่อนที่จะจัดการกองทรัสต์เป็น
อย่างอื่นให้ต่างไปจากที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ได้ และหากทรัสตีได้จดั การตามที่ได้รับความ
เห็นชอบนั้นด้วยความสุจริตและเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของกองทรัสต์แล้ว ทรัสตีไม่จาต้องรับผิด ตาม
วรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เป็นการจัดการกองทรัสต์ร่วมกันของทรัสตี
หลายรายตามมาตรา ๓๑ ให้ทรัสตีทุกรายรับผิดตาม
วรรคหนึ่งอย่างลูกหนีร้ ่วม โดยความรับผิด
ระหว่างทรัสตีด้วยกันเองมิให้นาหลักเรื่องลูกหนีร้ ่วม
มาใช้บังคับ แต่ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกัน
ของทรัสตีนั้นเองและไม่ว่าจะตกลงกันไว้เช่นใด ทรัสตี
รายที่พิสูจน์ได้ว่าตนได้คัดค้านหรือถูกกลฉ้อฉล
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มาตรา 37
ประเด็นเรื่องการ
กาหนด
ความรับผิด

มาตรา 42
ประเด็นเรื่องการ
ชาระ
หนี้สินของทรัสตี

มาตรา 43
(1) ประเด็นเรื่อง
กรณีการสิ้นสุดลง
ของทรัสต์

ความคิดเห็น
ในการไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ
พระราชบัญญัตินี้ ไม่จาต้องรับผิดต่อทรัสตีรายอื่น”
การกาหนดความรับผิดของบุคคลที่ร่วมกระทาผิดกับ
ทรัสตีมาตรา ๓๗ วรรคสอง ของร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนีน้ ั้น ควรคานึงถึงผลประโยชน์ของกองทรัสต์
และผูร้ ับประโยชน์ด้วย จึงเห็นควรแก้ไขมาตรา ๓๗
วรรคสอง ของร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ ดังนี้
“มาตรา ๓๗ บุคคลใดรับโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์
หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อสนับสนุนหรือ
ช่วยเหลือให้มีการโอนทรัพย์สินในกองทรัสต์
โดยรูห้ รือมีเหตุอันควรรู้ว่าทรัสตีทาการโอนทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือ
พระราชบัญญัตินี้ หากการโอนเช่นนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่กองทรัสต์ บุคคลนั้นต้องรับผิด
ร่วมกับทรัสตีตามมาตรา ๓๖ อย่างลูกหนี้ร่วม
โดยผู้รับประโยชน์มสี ิทธิเรียกให้บคุ คลดังกล่าวชดใช้
ค่าเสียหายเพื่อประโยชน์ของกองทรัสต์ และให้นา
ความในมาตรา ๓๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ความรับผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจกาหนดให้บุคคล
นั้นรับผิดเป็นจานวนตามที่ศาลเห็นสมควรได้โดย
คานึงถึงพฤติการณ์ในการมีส่วนร่วมของบุคคลนั้นใน
การก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทรัสต์ และรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่กองทรัสต์และผู้รับประโยชน์”
มาตรา 42 หมายถึง ทรัสตีจะบังคับชาระหนี้เอาจาก
ทรัพย์สินกองทรัสต์ไม่ได้ ใช่ไหมครับ แม้จะมีคดีความ
กันก็ตาม อ่านครั้งแรกเข้าใจว่า ห้ามหยิบยืมทรัพย์สิน
จากกองทรัสต์มาชาระหนี้ของทรัสตี
วรรคสอง หมายถึง หากทรัสตี ไม่ล้มละลาย ไม่สิ้นสุด
ความเป็นนิติบุคคล เจ้าหนี้ตามคาพิพากษาจะยึด
อายัดทรัพย์ในคดีแพ่งได้ เพราะถือเป็นทรัพย์สิน
ของทรัสตีใช่ไหมครับ
การสิ้นสุดของทรัสต์ตาม (6) ควรกาหนดเงื่อนเวลา
เงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ไม่สามารถหาผู้รับประโยชน์ได้
ภายในเจ็ดวัน
ส่วนตาม (8) เห็นว่า ไม่ใช่เหตุให้ทรัสต์สิ้นสุด แต่
น่าจะเป็นเหตุให้ทรัสต์ตั้งไม่ได้ เพราะขัดกับกฎหมาย
มาแต่แรกทีไ่ ปกาหนดแบบนั้นตามมาตรา 14

คาชี้แจง

บทบัญญัติในมาตรานีเ้ ป็นการกาหนดให้ศาลพิจารณา
ถึงสัดส่วนในการรับผิดร่วมกับทรัสตี ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิและความคุ้มครองให้แก่
ผู้รับประโยชน์อยู่แล้ว

หลักการสาคัญของทรัสต์นั้น ทรัพย์สินในกองทรัสต์ไม่
อยู่ ภายใต้การบังคับชาระหนี้ส่วนตัวของทรัสตี
แม้ทรัสตีจะล้มละลายก็ตาม

บทบัญญัตมิ าตรา 9 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดไว้ชัดเจนว่าต้องระบุผู้รับประโยชน์ไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์
บทบัญญัตมิ าตรา 14 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กาหนดให้การเปลี่ยนแปลงทรัสตีสามารถทาได้ตามที่
กาหนด ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ดังนั้น การที่สัญญา

- 11 ประเด็น
และมาตรา
ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเด็นเรื่อง
ถ้อยคากาหนด
กรณีการสิ้นสุดลง
ของทรัสต์

(3) ประเด็นเรือ่ ง
การกาหนดเงื่อนไข
กรณีการสิ้นสุดลง
ของทรัสต์

ความคิดเห็น

คาชี้แจง

ก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้มิให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัตดิ ังกล่าว
เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๔๓ (๓) ของ ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนีต้ ามความเห็น
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้
ดังกล่าวแล้ว
“มาตรา ๔๓ ทรัสต์ย่อมสิ้นสุดลงตามที่กาหนดใน
สัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ และในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อได้ปฏิบัตติ ามวัตถุประสงค์ของสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ครบถ้วนแล้ว
(๒) ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตีตกลงเลิกสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์
(๓) ผู้รับประโยชน์และทรัสตีตกลงเลิกสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ถึงแก่ความตายตกลง
เลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(๔) ครบกาหนดระยะเวลากองทรัสต์ตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์
(๕) เมื่อศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งให้เลิกทรัสต์ตาม
เหตุในมาตรา ๒๑ หรือเหตุอื่นตามที่ทรัสตีหรือผูร้ ับ
ประโยชน์ร้องขอ
(๖) เมื่อปรากฏว่าไม่มีผรู้ ับประโยชน์เหลืออยู่
(๗) เมื่อปรากฏว่าไม่มีทรัพย์สินในกองทรัสต์เหลืออยู่
(๘) เมื่อปรากฏเหตุที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี
ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แต่สัญญา
ก่อตั้งทรัสต์กาหนดไว้มิให้มีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี”
• เห็นควรเพิ่มข้อกาหนดถึงเงื่อนไขการสิ้นสุดทรัสต์ ประเด็นย่อยที่ 1 : เนื่องจากได้มีการปรับปรุง
ในมาตรา 43 นี้ให้สอดคล้องกับข้อเสนอของธนาคาร ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อห้ามทรัสตีเป็น
แห่งประเทศไทยตามข้อ 4 ด้วย โดยกาหนดว่าทรัสต์ ผู้รับประโยชน์แล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งกาหนดเงื่อนไข
ย่อมสิ้นสุดลง “เมื่อปรากฏว่าเหลือทรัสตีเป็นผู้รับ
การสิ้นสุดลงของทรัสต์ในลักษณะดังกล่าว
ประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของทรัสตี
ประเด็นย่อยที่ 2 : มิได้กาหนดเงือ่ นไขการสิ้นสุดลง
• เห็นควรกาหนดเงื่อนไขการสิ้นสุดทรัสต์ข้อ (3) ให้ ของทรัสต์ในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากหากกาหนด
ชัดเจนว่า “การตกลงสิ้นสุดทรัสต์ระหว่างผูร้ ับ
อาจเกิดกรณีที่คู่สญ
ั ญาอาจไม่สามารถตกลงเลิกสัญญา
ประโยชน์และทรัสตีต้องไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ในการ ก่อตั้งทรัสต์ได้เลยเนื่องจากติดเงื่อนไขที่กาหนดโดย
ก่อตั้งทรัสต์” เช่นเดียวกับข้อกาหนดการเปลี่ยนแปลง เจตนารมณ์ในการก่อตั้งทรัสต์
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามมาตรา 13 เพื่อไม่ให้การตกลง
ดังกล่าวขัดต่อเจตนารมณ์ของผู้กอ่ ตั้งทรัสต์ที่กาหนด
ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

- 12 ประเด็น
และมาตรา
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 47
ประเด็นเรื่องผู้ที่อาจ
ขออนุญาตเป็น
ทรัสตี
มาตรา 53
ประเด็นเรื่องการ
แบ่งแยกทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์

มาตรา
60 – 86
ประเด็นเรื่องบท
กาหนดโทษ

มาตรา 70
ประเด็นเรื่องระวาง
โทษ
ทางอาญา

มาตรา 82
ประเด็นเรื่องแก้ไข
คาผิด

ความคิดเห็น
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในกรณีของผู้ขอประกอบ
หน้าที่เป็นทรัสตี หากบริษัทแม่เป็นฉนาคารพาณิชย์
บริษัท ลูก เป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถให้ประกอบ
หน้าที่ทรัสตีได้ทั้ง 2 บริษัทหรือไม่
ควรกาหนดเรื่องการแบ่งแยกทรัพย์สินในกองทรัสต์
เพื่อรวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับประโยชน์ตามข้อ (2)
ไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ชัดเจน โดยไม่
จาเป็นต้องให้กาหนดเป็นกฎกระทรวง เพื่อให้เป็น
หลักเกณฑ์เดียวกันสาหรับผู้รับประโยชน์ทุกรายของ
ทุกกองทรัสต์ เช่น กาหนดให้แบ่งแยกทรัพย์สินใน
กองทรัสต์ที่จะนามารวมเป็นทรัพย์สินของผู้รับ
ประโยชน์จากงบการเงินของกองทรัสต์ตามสัดส่วน
การรับผลประโยชน์ของผู้รับประโยชน์แต่ละราย
ควรปรับบทลงโทษให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งไม่ได้กระทบกับบุคคล
ในวงกว้างเช่นเดียวกับธุรกรรมในตลาดทุน ทั้งนี้
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งจะใช้เป็นกฎหมายกลาง
ใช้สาหรับกรณีทั่วไป และเป็นเรื่องของคู่สัญญาที่เป็น
ภาคเอกชนที่จะตกลงกัน จึงเห็นว่าควรกาหนดโทษ
ทางอาญาเฉพาะกรณีทรัสตีกระทาทุจริตฉ้อโกง
เท่านั้น
ตามมาตรา 70 ไม่มีข้อกาหนดเอาผิดกรรมการ
ของทรัสตีเถื่อนทาให้ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ตามมาตรา
82 – 83 ก็ไม่มีความผิดเช่นเดียวกัน แต่มีบทลงโทษ
กรรมการของทรัสตีที่ปฏิบัตผิ ิดกฎหมาย ตามมาตรา
78 – 81

คาชี้แจง
ผู้มาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีต้องมี
คุณสมบัติตามที่กาหนดในมาตรา 47 ของ
ร่างพระราชบัญญัตินี้ หากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมาย
กาหนดก็สามารถประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้
สาหรับการกาหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตาม
กฎหมายอื่น ควรกาหนดเป็นระดับกฎกระทรวง
จะมีความเหมาะสมกว่าที่จะกาหนดในร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขึ้นเพื่อนาหลัก
กฎหมายทรัสต์มาใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สิน
เป็นการทั่วไป ประกอบกับมีการกากับดูแลเฉพาะ
ในเรื่องทรัสตี ซึ่งต้องกระทาหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังเยี่ยงผูม้ ีวิชาชีพ ดังนั้น
บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ทรัสตีจึงอยู่
ในระดับเดียวกัน

บทกาหนดโทษที่กาหนดในบทบัญญัติมาตรา 82 และ
83 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มิได้เป็นการระวาง
โทษที่บัญญัตไิ ว้สาหรับการกระทาความผิดตามมาตรา
70 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น ผู้ที่กระทา
ผิดตามบทบัญญัติมาตรา 82 และ 83 ของร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษดังที่บัญญัตไิ ว้ใน
บทบัญญัตดิ ังกล่าว ไม่ว่าจะมีการกระทาความผิดตาม
บทบัญญัตมิ าตรา 70 ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
หรือไม่กต็ าม
เห็นควรแก้ไขคาผิดในมาตรา ๘๒ ดังนี้
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนีต้ ามความเห็น
“มาตรา ๘๒ ผู้ใดผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทาความผิดตามที่ ดังกล่าวแล้ว
บัญญัตไิ ว้ในมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕
มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๗๙
มาตรา ๘๐ หรือมาตรา ๘๑ ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่
เข็ญ จ้างวาน ยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็น

- 13 ประเด็น
และมาตรา
ที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

คาชี้แจง

ผู้ใช้ให้กระทาความผิด ต้องระวางโทษดังที่บัญญัตไิ ว้
ในมาตรานั้น ๆ”
มาตรา 85
ตรง “ล่วงรู้กิจการของบุคคลอื่น” ขอเพิ่มคาว่า
ถ้อยคาในบทบัญญัตมิ าตรา 85 ของร่าง
ประเด็นเรื่องกิจการ “กิจการหรือข้อมูล” เนื่องจากข้อความต่อมาคือ “อัน พระราชบัญญัติฉบับนีต้ รงกับถ้อยคาในบทบัญญัติ
หรือ
เป็นกิจการหรือข้อมูล” เนื้อหาจะได้สอดคล้องกันครับ มาตรา 92 ของพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมใน
ข้อมูลลับ
ตลาดทุน พ.ศ. 2550 จึงนับได้ว่ามีเนื้อหาสอดคล้อง
กันดีแล้ว
ประเด็นอื่น ๆ
การที่สานักงาน ก.ล.ต. เข้ามาควบคุมดูแลการปฏิบัติ ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มิได้จากัดประเภท
(1) การกากับ
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะสามารถดาเนินการ ทรัพย์สิน ทั้งนี้ ทรัพย์สินต้องเป็นไปตามที่สญ
ั ญา
ดูแลของ
ครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภทได้หรือไม่ หากเป็น
ก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้ และความพร้อมของทรัสตี
คณะกรรมการ
สินทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ในตลาดการเงิน อาทิ สินทรัพย์
ที่จะรับบริหารจัดการทรัพย์สินนั้น
ก.ล.ต.
ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือในกรณีของสินทรัพย์
ของสะสมที่มคี ่า (อาทิ รูปภาพ นาฬิกา พระเครื่อง
หรือเครื่องประดับ) ซึ่งมีหลากหลายประเภทมาก ๆ
และบางประเภทจาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อย่างมาก
(2) การถ่ายเท
บุคคลผูม้ ีความมั่งคั่งสูง มีความต้องการเฉพาะตนที่
ทรัสต์ตามร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีจ้ ะเป็นเครื่องมือ
ทรัพย์สินไปนอก
แตกต่างกัน อาทิ ต้องการเพิ่มความมั่งคั่ง หรือ
ในการบริหารจัดการทรัพย์สินได้ตามที่กาหนด
ประเทศ
ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน สินค้า
ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และผู้ที่จะมาใช้ทรัสต์ตาม
ในตลาดการเงินในประเทศยังไม่หลากหลายมากพอ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีเ้ ป็นไปโดยสมัครใจ
ที่จะสามารถรองรับความต้องการนี้ได้เท่าสินค้า
ในต่างประเทศ แม้ว่าในอนาคตร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนีไ้ ด้ประกาศใช้แล้วก็ตาม สินทรัพย์ในประเทศ
ไทยก็ยังมีโอกาสที่จะถูกถ่ายเทออกไปบริหารจัดการ
นอกประเทศเพิ่มขึ้นอยูด่ ี
(3) นโยบาย ธปท. ตามนโยบายของ ธปท. ที่สนับสนุนการให้นาเงิน
ทรัสต์ตามร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ป็นเพียง
ลงทุนออกนอกประเทศเพื่อให้การบริหารจัดการ
เครื่องมือกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มี
สินทรัพย์ของนักลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในเชิง ประสิทธิภาพและนโยบายทางการเงินของธนาคาร
นโยบายแล้วจะขัดกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
แห่งประเทศไทยไม่น่าจะขัดกับร่างพระราชบัญญัติ
หรือไม่
ฉบับนี้
(4) กรอบระยะเวลา รายละเอียดประกอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
กรอบระยะเวลาการดาเนินงานดังกล่าวอยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการ ที่สานักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้ควบคุม ยังไม่ได้
ของหน่วยงานที่กากับดูแล คือ สานักงาน ก.ล.ต.
ก.ล.ต.
มีการกาหนดออกมา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าใด
เนื่องจากงานบางประเภทอยู่ในขอบเขตที่ ก.ล.ต.
รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน แต่ในขณะเดียวกัน มีงานอีก
หลายประเภทที่อยู่นอกเหนือจากที่สานักงาน ก.ล.ต.
ทาหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
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ดังนี้
ประเด็น

ความคิดเห็น

คาชี้แจง

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
ของการใช้ทรัสต์
มาตรา 4 ทรัสต์ตาม
พระราชบัญญัตินตี้ ้องมี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการ
ทรัพย์สินส่วนบุคคล และไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการ ดังต่อไปนี้
(๑) การระดมทุน (๒) การจัดการ
ทรัสต์ที่อยูภ่ ายใต้บังคับของ
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลาดทุน (๓) การจัดการทรัสต์
ที่มีลักษณะเป็นทรัสต์เพื่อการ
ประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกากับ
ดูแลทรัสต์ทฝี่ ่าฝืนบทบัญญัตติ าม
วรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นโมฆะ

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีความเห็น
ดังนี้
เห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของทรัสต์
1) ต้องมีวัตถุประสงค์ไม่เป็น
การต้องห้ามโดยกฎหมาย
2) ต้องมีวัตถุประสงค์ไม่เป็นการจงใจ
ให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชาระหนี้
(เพื่อป้องกันมิให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์นาทรัพย์
ที่มีเจ้าหนี้อื่น อาทิ เจ้าหนี้จานาหรือ
จานอง มาเป็นทรัพย์สินในการจัดตั้ง
ทรัสต์)

ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วดังนี้
มาตรา 4 ทรัสต์ตามพระราชบัญญัตินี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ ดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายเป็นการพ้นวิสยั หรือเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2) การระดมทุนจากประชาชน
3) การจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมาย
ว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
4) การจัดการทรัสต์ที่มลี ักษณะเป็นทรัสต์เพื่อการ
ประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกากับดูแล
ทรัสต์ทฝี่ ่าฝืนบทบัญญัตติ ามวรรคนึ่ง ให้ตกเป็น
โมฆะ

2. การจัดตั้งทรัสต์
อาจจะขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายไทย

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีความเห็น
ดังนี้
หลักกรรมสิทธิ์ในระบบกฎหมาย
Common Law สามารถแบ่งแยกออก
จากกันได้ โดยกรรมสิทธิ์เป็นของทรัสตี
และผูร้ ับประโยชน์ ไม่สอดคล้องกับ
หลักการเรื่องกรรมสิทธิ์ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)

เห็นควรคงไว้ตามเดิม เนื่องจาก
1) ร่างพระราชบัญญัติฯ กาหนดให้ผู้ก่อตั้งโอน
ทรัพย์สินให้ทรัสตี ดังนั้น ทรัสตีเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
ส่วนผู้รับประโยชน์มีสิทธิตรวจสอบให้ทรัสตีปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือที่กฎหมายกาหนด และมีสิทธิ
ติดตามเอาทรัพย์คืน ซึ่งไม่ได้เป็นการแบ่งแยก
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันจะขัดต่อบทบัญญัตติ าม
ป.พ.พ.
2) การใช้หลักการก่อตั้งทรัสต์แนวทางเดียวกับ
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน จะทา
ให้หน่วยงานอื่นและผูม้ าใช้ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
ไม่เกิดความสับสนในกฎหมายทรัสต์ทั้งสองฉบับ
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ความคิดเห็น

คาชี้แจง

3. กรอบเวลาการสิ้นสุด
ของทรัสต์
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของ
กองทรัสต์ไม่เกิน 100 ปี

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีความเห็น
ดังนี้
ควรกาหนดระยะเวลาสูงสุดของทรัสต์
ไม่เกิน 20 ปี ตามมาตรา 19 ของ
ป.พ.พ. เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีบุคคล
ย่อมมีความสามารถในการทานิติกรรม
เกี่ยวกับทรัพย์สิน นอกจากนี้ หาก
กาหนดระยะเวลากองทรัสต์ยาวนาน
เกินไปก็จะส่งผลให้ทรัพย์ในกองทรัสต์
เป็นทรัพย์นอกพาณิชย์

เห็นควรคงไว้ตามเดิม เนื่องจาก
1) การกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทรัสต์ไม่เกิน
100 ปี เพื่อให้ทรัสตีดูแลจัดการทรัพย์สินเป็นเวลา
พอสมควรที่จะจัดการกองทรัสต์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประมาณ 2 ชั่วอายุคน (100 ปี)
เป็นเวลาที่เหมาะสม
2) ทาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของทรัพย์สินของ
บุคคลทั่วไปตั้งแต่รายเล็กไปจนถึงกลุ่มธุรกิจของ
ครอบครัวขนาดใหญ่ ที่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญมา
บริหารทรัพย์สินของตน
3) อายุกองทรัสต์ยาว แต่สญ
ั ญาก่อตั้งทรัสต์สามารถ
ระบุให้จาหน่ายทรัพย์สินได้ จึงมีการหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจ โดยไม่เกิดทรัพย์นอกพาณิชย์
4) หากกาหนดเวลาการสิ้นสุดกองทรัสต์น้อยเกินไป
ส่งผลให้มีการนาเงินออกไปตั้งทรัสต์ในต่างประเทศ
เช่นเดิม ซึ่งอาจเสียเปรียบด้านการทาธุรกิจเมื่อเทียบ
กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกฎหมายทรัสต์ของสิงคโปร์
กาหนดอายุกองทรัสต์ไม่เกิน 100 ปี

4. การมีผลของทรัสต์
ไม่ต้องจดทะเบียนกองทรัสต์

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีความเห็น
ดังนี้
ควรกาหนดให้ทรัสต์ต้องจดทะเบียนกับ
หน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล ก่อน
ที่ทรัสต์จะมีผลตามกฎหมาย โดยใน
ทะเบียนต้องระบุรายละเอียดให้
ครบถ้วน เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถ
ตรวจสอบก่อนเข้าทานิติกรรมกับทรัสต์
ได้

เห็นควรคงไว้ตามเดิม เนื่องจาก
1) ทรัพย์ที่จะมาจัดตั้งกองทรัสต์มคี วาม
หลากหลายขึ้นอยู่กับความตกลงของผู้ก่อตั้งทรัสต์
หากกาหนดให้มีการจดทะเบียนจะสร้างความไม่
สะดวกและความยุ่งยากที่ต้องให้ลงทะเบียนหรือ
จดแจ้ง ซึ่งรวมทั้งขาดความคล่องตัว ทั้งนี้ ใน
มาตรา 27 ของร่างพระราชบัญญัติฯ ได้กาหนด
เกณฑ์การแจ้งให้บุคคลภายนอกทีท่ รัสตีทานิติ
กรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ ได้ทราบการกระทาใน
ฐานะทรัสตี
2) โดยปกติการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์
สามารถปฏิบัตไิ ด้เหมือนกฎหมายว่าด้วยทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ซึ่งมีการประสานกับ
กรมที่ดินแล้ว
3) กรณีทรัพย์สินอื่น ๆ สามารถตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินในกองทรัสต์ได้
4) กรณีการจดแจ้งจะกระทบต่อสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของผู้ก่อตั้งทรัสต์และผูร้ ับประโยชน์
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ความคิดเห็น

คาชี้แจง
ทาให้บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้ทา
ธุรกรรมใดกับทรัสตีก็สามารถล่วงรู้ทรัพย์
เป็นการปฏิบตั ิทแี่ ตกต่างจากประเทศสิงคโปร์และ
อาจจะขัดต่อหลักการของทรัสต์ในการให้
ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สิน

5. การกากับดูแลทรัสต์
ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
เป็นผู้รักษาการตาม
ร่างพระราชบัญญัตฯิ

ผู้แทนกระทรวงยุติธรรมมีความเห็น
ดังนี้
ทรัพย์สินที่สามารถนามาก่อตั้งเป็น
กองทรัสต์ตามมาตรา ๗ นั้นมีความ
หลากหลาย และมีความเกี่ยวข้องกับ
หลายหน่วยงาน เช่น สถาบันการเงิน
กระทรวงยุติธรรม ศาลยุติธรรม เป็นต้น
ดังนั้น การกาหนดให้กากับดูแล และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(รมว. กค.) เป็นผูร้ ักษาการตาม
ร่างพระราชบัญญัตฯิ มีความครอบคลุม
หรือไม่

เห็นควรคงไว้ตามเดิม
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฯ กาหนดให้กากับดูแล
เฉพาะทรัสตี โดยสานักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้กากับ
การปฏิบัตหิ น้าที่ของทรัสตี ไม่ได้กากับดูแลทรัพย์สิน
ในกองทรัสต์ ซึ่งไม่ได้กระทบต่อทรัพย์สินที่มีความ
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และสานักงาน ก.ล.ต. มี
ความเหมาะสมและมีความชานาญเมื่อเทียบกับ
หน่วยงานอื่น ๆ โดยสานักงาน ก.ล.ต. อยู่ภายใต้การ
กากับดุแลของกระทรวงการคลัง ดังนั้น การ
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกากับ
ดูแลจึงมีความเหมาะสม

4.3 การเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ร่างพระราชบัญญัติฯ) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึงวันที่
13 เมษายน 2561
ไม่มผี ู้มาแสดงความคิดเห็น
5. ข้อคัดค้านต่อหลักการและสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้
- ไม่มี 6. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
ได้นาความคิดเห็นบางประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นมาปรับแก้ไขแล้ว

