เปิดรับฟังความคิดเห็นของร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ตามทีก่ ระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ)
เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา และต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีคาสั่งให้กระทรวงการคลังดาเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ
ตามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้จัดประชุม
หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทาการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เปลี่ยน
ชื่อร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ฯ เป็นร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. ....
(ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลฯ) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทาและ
การเสนอร่างกฎหมาย ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
กระทรวงการคลังจึงขอนาเสนอร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลฯ เพื่อเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นต่อไป ดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็น
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
อีกทั้งมาตรา 1686 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กาหนดให้การจะก่อตั้งทรัสต์ไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยทางอ้อมด้วยพินัยกรรมหรือด้วยนิติกรรมใด ๆ ที่มีผลในระหว่างชีวิตก็ดีหรือเมื่อตายแล้วก็ดี หามีผลไม่
เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อการก่อตั้งทรัสต์เท่านั้น จึงทาให้กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในปัจจุบันไม่เอื้ออานวยต่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน ส่งผลให้มีทรัพย์สินในประเทศไทยถูกนาไปบริหาร
จัดการนอกประเทศ และในปัจจุบันมีเพียงทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่ง
กาหนดให้สามารถก่อตั้งทรัสต์เพื่อเป็นเครื่องมือทาให้ธุรกรรมในตลาดทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขข้อติดขัดบางประการในการระดมทุนและในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนได้เพียงเท่านั้น ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นเครื่องมือนามาใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล และยังช่วยลดการนาทรัพย์สินออกไปบริหารจัดการนอกประเทศ อันจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และสอดคล้องกับมาตรา 1686 ของกฎหมายดังกล่าว
2. สาระสาคัญของร่างกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล พ.ศ. .... ประกอบด้วยบทนิยาม
ขอบเขตการใช้ทรัสต์ และมีจานวน 7 หมวด โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
2.1 กาหนดบทคานิยาม
“ทรัสต์” หมายความว่า นิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ก่อตั้งทรัสต์ โอน
หรือก่อทรัพยสิทธิหรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ทรัสตี ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสตี
จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับประโยชน์
“กองทรัสต์” หมายความว่า บรรดาทรัพย์สินที่กาหนดตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และให้
หมายความรวมถึงบรรดาทรัพย์สิน ดอกผล หนี้สิน และความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการจัดการตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ หรือตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า บุคคลในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้โอนหรือก่อทรัพยสิทธิ
หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินให้แก่ทรัสตี
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ก่อตั้งทรัสต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ก่อตั้งทรัสต์ หรือได้รับการแต่งตั้งจากศาลให้ดาเนินการในฐานะทรัสตี
ให้มีหน้าที่ดูแลและจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทรัสต์ โดยได้รับการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย์สิน ก่อทรัพยสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ
“ผู้รับประโยชน์” หมายความว่า บุคคลผู้ถูกระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่ถือโดยทรัสตี โดยอาจถูกระบุไว้เป็นบุคคลรายเดียว หรือเป็นประเภทกลุ่มบุคคล
“การจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล” หมายความว่า การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์เพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การจัดการทรัพย์สินในกองทรัสต์ภายหลังผู้ก่อตั้งทรัสต์ถึงแก่ความตาย
2.2 ขอบเขตของทรัสต์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล
ทรัสต์ตามพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลและไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการ ดังต่อไปนี้
(1) มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) การระดมทุนจากประชาชน
(3) การจัดการทรัสต์ที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
(4) การจัดการทรัสต์ที่มีลักษณะเป็นทรัสต์เพื่อการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายกากับดูแล
ทรัสต์ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นโมฆะ
2.3 หมวด 1 การก่อตั้งทรัสต์
ส่วนที่ 1 สัญญาก่อตั้งทรัสต์
(1) กาหนดวิธีการก่อตั้งทรัสต์โดยให้ทาสัญญาเป็นหนังสือ และผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนทรัพย์สิน
หรือทรัพยสิทธิใด ๆ ที่จะให้เป็นกองทรัสต์แก่ทรัสตีแล้ว ห้ามผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกับทรัสตีและห้ามทรัส
ตีเป็นผู้รับประโยชน์ โดยผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้
(2) กาหนดสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิให้คู่สัญญากาหนดระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งร้อยปี หากฝ่าฝืน
ให้เป็นโมฆะ และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องมีสาระสาคัญตามรายการที่กาหนดไว้ หากไม่มีรายการตามทีก่ าหนด
นั้น ให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ
ส่วนที่ 2 ผลของการก่อตั้งทรัสต์
กาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี และผู้รับประโยชน์ภายหลังจากที่ได้
ก่อตั้งทรัสต์แล้วตามที่พระราชบัญญัติกาหนด และให้ทรัสต์ที่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วไม่ถูกกระทบกระเทือนในกรณีที่
ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตีหรือผู้รับประโยชน์ตาย ล้มละลาย เลิกกิจการ หรือสิ้นสุดความเป็นบุคคลตามกฎหมาย หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี ทั้งนี้ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี
(1) กาหนดการเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้กระทาได้ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์ หากสัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กาหนดไว้ ผู้รับประโยชน์และทรัสตีอาจตกลงกันได้ แต่ต้องไม่ขัดต่ อ
เจตนารมณ์ของการก่อตั้งทรัสต์ และกาหนดให้มีการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามคาสั่งศาลได้ตามที่ผู้ก่อตั้ง
ทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้รับประโยชน์ร้องขอต่อศาล เมื่อมีสถานการณ์พิเศษที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วิธีการบริหารจัดการกองทรัสต์ ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประโยชน์ของผู้รับประโยชน์
(2) กาหนดการเปลี่ยนแปลงทรัสตีตามที่กาหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัส ต์ หรือมีเหตุตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบั ญญัตินี้ ได้แก่ 1) ทรัส ตีลาออก 2) ทรัสตีถูกพิทักษ์ทรัพย์ สิ้นสภาพนิติบุคคลหรือ
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การชั่วคราว หรือถูกสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี และผู้รับประโยชน์อาจถอดถอนทรัสตี
ได้ ถ้าจัดการทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(๓) กาหนดการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หากไม่ได้
กาหนดไว้ ให้เป็นไปตามมติของผู้รับประโยชน์หรือคาสั่งศาลและให้ทรัสตีรายใหม่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทราบว่าตนได้เข้าสวมสิทธิและหน้าที่แทนทรัสตีรายเดิมหรือร่วมกับทรัสตี รายที่
เหลืออยู่
2.4 หมวด 2 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของทรัสตี
(1) กาหนดหน้าที่ของทรัสตีในการจัดการกองทรัสต์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความ
ระมัดระวังเยี่ยงผู้มีวิชาชีพ และต้องปฏิบัติต่อผู้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม และจัดการกองทรัสต์เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้รับประโยชน์ รวมทั้งต้องไม่กระทาการใดอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์
(2) กาหนดให้ทรัสตีต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลภายนอกที่ทรัสตีเข้าทานิติกรรม
หรือธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกนั้นทราบด้วยว่าได้กระทาหน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นทรัสตี
(3) กาหนดให้ทรัสตีต้องจัดทาบัญชีทรัพย์สินของกองทรัสต์แต่ละกองแยกต่างหากออกจากกัน
และแยกออกจากบัญชีอื่นของทรัสตี
(4) กาหนดการจัดเตรียมเอกสารและการจัดเก็บเอกสารของกองทรัสต์เพื่อแสดงบัญชีที่
เกี่ยวกับทรัพย์สินคงเหลือและหนี้สินของกองทรัสต์ รวมทั้งงบดุล งบแสดงผลกาไรขาดทุน รวมถึงเอกสารอื่น
ให้มีระยะเวลาจัดเก็บไว้สิบปี
(5) กาหนดแนวทางให้ทรัสตีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์ และการจัดการกองทรัสต์
กรณีที่มีทรัสตีหลายราย
(6) กาหนดความรับผิดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทรัสตี และทรัสตีรายใหม่มีหน้าที่ต้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากทรัสตีรายที่ต้องรับผิด รวมทั้งติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอก และในกรณีที่ทรัสตี
จัดการกองทรัสต์ไม่เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้ ทรัสตีต้องรับผิดต่อความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่กองทรัสต์ รวมถึงผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจในการจัดการหรือบุคคลอื่นที่กระทางานในลักษณะดังกล่าว
ต้องรับผิดร่วมกับทรัสตี ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ผู้รับประโยชน์ สาหรับความเสียหายหรือทาให้
ทรัพย์สินของกองทรัสต์กลับคืนคงสภาพเดิม
(7) กาหนดการได้รับค่าสินไหมทดแทนของทรัสตีจากกองทรัสต์ซึ่งทรัสตีได้รับความเสียหาย
จากการจัดการกองทรัสต์ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
2.5 หมวด 3 สิทธิของผู้รับประโยชน์และความคุ้มครอง
(1) กาหนดให้ทรัสตีต้องแจ้งให้บุคคลที่เป็นผู้รับประโยชน์ตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ ได้ทราบว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดเป็นอย่างอื่น
(2) กาหนดให้ผู้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะฟ้องร้องให้ทรัสตีจัดการทรัสต์ให้ถูกต้อง รวมทั้งมี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและติดตามเอาทรัพย์สินคืนจากบุคคลภายนอกที่ได้ทรัพย์สินของกองทรัสต์จากการที่
ทรัสตีไม่ปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือพระราชบัญญัตินี้
(3) กาหนดให้ผู้รับประโยชน์มีสิทธิที่จะตรวจสอบดู และขอคัดสาเนาบัญชีหรือเอกสารอื่นใด
ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) กาหนด ทรัสตีห้าม
ปฏิเสธคาร้องขอของผู้รับประโยชน์ เว้นแต่พระราชบัญญัติจะกาหนด ไว้
(4) กาหนดให้สิทธิของผู้รับประโยชน์ กรณีมีผู้รับประโยชน์หลายราย ให้ การเปลี่ยนแปลง
สัญญาก่อตั้งทรัสต์ ถอดถอนทรัสตีหรือแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประโยชน์ตามเกณฑ์
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เอาทรัพย์สินในกองทรัสต์คืน หรือการเรียกร้องให้ทรัสตีปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ให้ผู้รับประโยชน์รายใด
รายหนึ่งสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยลาพัง เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขได้ทันการณ์
(5) กาหนดให้ความคุ้มครองทรัพย์สินกองทรัสต์ มิให้นามาชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นหนี้ส่วนตัว
ของทรัสตี
(6) กรณีผู้รับประโยชน์หลายราย ผู้รับประโยชน์แต่ละราย อาจขอให้ทรัสตีเปิดเผยข้อมูล
ชื่อและที่อยู่ และเนื้อหาสิทธิประโยชน์ของผู้รับประโยชน์อื่นได้รับ เว้นแต่สัญญาก่อตั้งทรัสต์จะกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น และกาหนดเรื่องการโอนประโยขน์ในการเป็นผู้รับประโยชน์ให้ผู้อื่น รวมทั้งผู้รับประโยชน์อาจ
แสดงเจตนาเพื่อสละประโยชน์ในการเป็นผู้รับประโยชน์ต่อทรัสตี
2.6 หมวด 4 การระงับสิน้ ไปของทรัสต์
(1) กาหนดเหตุแห่งความสิ้นสุดลงของทรัสต์ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ
ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
(2) กาหนดให้การเลิกทรัสต์ตามคาสั่งศาล ตามที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสตี หรือผู้รับประโยชน์ร้อง
ขอต่อศาล เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ และการเลิกทรัสต์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทรัสต์
(3) กาหนดแนวทางการชาระบัญชีของทรัสตีผู้ชาระบัญชี
(4) เมื่อทรัสต์สิ้นสุดลงแล้ว ให้ทรัสตีทาหน้าที่ต่อไปเพื่อรวบรวม จาหน่าย และจัดสรร
ทรัพย์สินเพื่อการชาระสะสางหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามลาดับที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณี
ที่ทรัสต์สิ้นสุดลง เนื่องจากทรัสตีเลิกกิจการ ชาระบัญชี หรือล้มละลาย ซึง่ กาหนดให้ผู้ชาระบัญชี หรือเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ดาเนินการดังกล่าว
2.7 หมวด 5 การกากับดูแลทรัสตี
ส่วนที่ 1 การอนุญาต
(1) กาหนดให้คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.)
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตการอนุญาต หรือการประกอบธุรกิจการเป็นทรัสตี รวมถึง
ค่าธรรมเนียม และกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก
การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(2) การขออนุญาตเป็นทรัสตีต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้ที่อาจยื่นคาขอ มีดังนี้ คือ 1) ธนาคาร
พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3) บริษัท
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 4) นิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
ส่วนที่ 2 การกากับดูแลการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี
(1) กาหนดให้ทรัสตีต้องจัดให้มีระบบงานที่เหมาะสมในการจัดการกองทรัสต์
เกี่ยวกับแยกกองทรัสต์ออกจากทรัพย์สินส่วนตัวของทรัสตี การจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์และตามพระราชบัญญัตินี้ การบันทึกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเหนือทรัพย์สินในกองทรัสต์ การจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการจัดการกองทรัสต์ให้ถูกต้องตามสัญญาก่อตั้ง
ทรัสต์ โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดระบบอื่นใดเพิ่มเติมได้
(2) กาหนดให้ทรัสตีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เช่น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกระทาตามอานาจหน้าที่ของทรัสตี การดารงฐานะทางการเงิน การทาประกันภัย
สาหรับความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี เป็นต้น
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โดยคานึงถึงมาตรฐานที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีด้วย
(4) กาหนดให้สานักงาน ก.ล.ต. มีอานาจที่จะมีคาสั่งตามที่เห็นสมควรให้ทรัสตีกระทาการ
หรืองดเว้นกระทาการใด ๆ ภายในเวลาที่กาหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับ กองทรัสต์หรือ
ผู้รับประโยชน์
2.8 หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อการรวบรวมเอกสาร
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการตรวจสอบการกระทาความผิดหรือการดาเนินตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
สานักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดและการลงโทษบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้
2.9 หมวด 7 บทกาหนดโทษ อายุความ และคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
ส่วนที่ 1 โทษทางปกครอง
โทษทางปกครองจะใช้กับการกระทาความผิดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง
ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนมีอานาจพิจารณาโทษทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ 2 โทษอาญา
โทษอาญาจะใช้กับความผิดเกี่ยวกับการทุจริต ความผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือการเป็นทรัสตี
โดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ 3 อายุความและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด
กาหนดอายุความสาหรับความผิดที่มีโทษทางปกครอง หากมิได้มีการลงโทษทางปกครองภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่ามีความผิด หรือภายในห้าปีนับแต่วันที่มีการกระทาความผิด เป็นอัน
ขาดอายุความ ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เปรียบเทียบความผิดสาหรับความผิดที่ไม่มีผลเสียหายร้ายแรงต่อกองทรัสต์หรือผู้รับประโยชน์
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นกฎหมายที่นาเรื่องทรัสต์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคล เพื่อเป็นเครื่องมือ
ที่จะทาให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเจ้าของ
ทรัพย์สินในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้รับประโยชน์ และยังช่วยลดการนาทรัพย์สินออกไปบริหาร
จัดการนอกประเทศ โดยจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้โดยรวม
ในการนี้ สานักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป
ร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1๓ เมษายน 256๑
ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ทาง
โทรสารหมายเลข : 0 2273 9987
Email : thanakorns@fpo.go.th

