ฉบับที่ 113/2561

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ร่ างพระราชบัญญัติทรัสต์ เพือ่ การจัดการทรัพย์ สินส่ วนบุคคล พ.ศ. ....
_________________________
นายพรชัย ฐี ระเวช ที่ปรึ กษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิ ดเผยว่า ที่ ประชุ มคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
อนุมตั ิในหลักการของร่ างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่ วนบุคคล พ.ศ. .... (ร่ างพระราชบัญญัติฯ)
ซึ่ งจะเป็ นการนําหลักกฎหมายทรั สต์มาใช้ เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารจัดการทรั พย์สิ นส่ วนบุ คคลให้มี
ประสิ ทธิภาพ และช่วยลดการนําทรัพย์สินออกไปบริ หารจัดการนอกประเทศ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิ จของประเทศในสถานการณ์ ปั จจุ บ ันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้
ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ที่ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของระบบการเงิ นและสถาบันการเงิ น เพื่ อ สนับสนุ นการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ โดยร่ า งพระราชบัญญัติ ฯ มี
สาระสําคัญ สรุ ปได้ ดังนี้
1. กําหนดให้นิยามของทรัสต์ หมายถึง นิ ติสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่ งมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3 ฝ่ ายด้วยกัน ได้แก่ ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผูร้ ับประโยชน์ โดยผูก้ ่อตั้งทรัสต์ได้ทาํ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้ทรัสตี
ทําหน้าที่ บริ หารจัดการทรั พย์สินให้เ ป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งทรั สต์ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ั บ
ประโยชน์ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการจัดการกองทรัสต์ได้กาํ หนดระยะเวลาจัดการกองทรัสต์ไม่เกิน 100 ปี
2. กํา หนดขอบเขตการใช้ ท รั ส ต์ โดยให้ ก ารก่ อ ตั้ง ทรั ส ต์ ต ามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ต้อ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่ วนบุคคล และต้องไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการระดมทุนจากประชาชนและ
การจัดการทรัสต์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. คุณสมบัติของผูก้ ่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผูร้ ับประโยชน์
(1) ผูก้ ่อตั้งทรัสต์ อาจเป็ นบุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ แต่ตอ้ งไม่เป็ นบุคคลเดียวกับทรัสตี
และทรัสตีตอ้ งไม่เป็ นผูร้ ับประโยชน์
(2) ทรัสตี จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็ นทรัสตีจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) ผูร้ ับประโยชน์ เป็ นบุคคลตามที่กาํ หนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ แต่อาจเป็ นผูก้ ่อตั้งทรัสต์
ได้ รวมทั้งผูร้ ับประโยชน์จะเป็ นบุคคลรายเดียวหรื อกลุ่มบุคคลก็ได้
4. กําหนดสิ ทธิประโยชน์และความคุม้ ครองกองทรัสต์ เพื่อรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้
ยังคงอยูใ่ นกองทรัสต์

-25. กําหนดหน้าที่และความรับผิดของทรัสตี โดยทรัสตีมีหน้าที่จดั การทรัพย์สินให้เป็ นไปตาม
สัญญาก่อตั้งทรัสต์และพระราชบัญญัติน้ ี โดยจะต้องจัดการทรัพย์สินด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตเพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของผูร้ ับประโยชน์ และต้องจัดการทรัพย์สินด้วยความระมัดระวัง และเมื่อมีการผิดหน้าที่ในการจัดการ
กองทรัสต์หรื อจัดการทรัพย์สินไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นไปตามสัญญา ทรัสตีตอ้ งรับผิดชดใช้ความเสี ยหายให้แก่
กองทรัสต์และผูร้ ับประโยชน์
6. การกํากับดูแ ลตามพระราชบัญญัติน้ ี กําหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูก้ าํ กับดูแลการให้
ใบอนุญาตแก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจเป็ นทรัสตี
ทั้งนี้ ร่ างพระราชบัญญัติฯ ที่ กระทรวงการคลังเสนอ นอกจากนํามาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการ
บริ หารจัดการทรั พย์สินส่ วนบุคคลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนช่ วยลดการนําทรั พย์สินออกไปบริ หาร
จัดการนอกประเทศด้วยแล้ว ยังมีส่วนสําคัญในการสร้างศักยภาพสถาบันการเงินไทยและตลาดทุนไทยให้สามารถ
แข่งขันกับตลาดต่างประเทศ และเพิม่ โอกาสในการทําธุรกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทําให้ประชาชนตั้งแต่
รายเล็กไปจนถึ งกลุ่มธุ รกิ จของครอบครั วขนาดใหญ่ได้มีเครื่ องมื อในการใช้ทรัสต์เป็ นทางเลื อกใหม่ในการ
บริ หารจัดการทรัพย์สินส่ วนบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัสต์มา
บริ หารจัดการทรัพย์สินส่ วนบุคคล และเจตจํานงในการส่ งต่อทรัพย์สินไปยังทายาทในรุ่ นถัดไป โดยไม่ตอ้ งกังวล
ใจในเรื่ องการตกทอดทรัพย์สิน ทําให้มีความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืนของทรั พย์สินในประเทศ โดยจะส่ งผลดี ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
_______________________________
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3653

