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๑

ปัจจัยที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการที่จะชักชวนนักลงทุนหรือผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศได้พจิ ารณาตัดสินใจในการเลือกเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็คอื
“การมีกฎหมายที่เอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินกิจการหรือการให้อ�ำนาจเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ
ของตนให้ประสบผลส�ำเร็จ” ทั้งนี้ เพราะนักลงทุนที่มีความประสงค์จะประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ
การลงทุนทีต่ อ้ งอาศัยประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบนั นัน้ ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมี “ข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย” ที่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคล
ในเรื่องเกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า
ในเชิงเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจนท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
ในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้
ดังนั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจ
ให้สามารถมี “ทรัพย์อิงสิทธิ” ได้นอกเหนือจากการมี “กรรมสิทธิ์” หรือการมี “สิทธิการเช่า”
ในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น รัฐบาลจึงได้มีการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....”
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลสามารถมีทรัพย์อิงสิทธิเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ของตน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินอีกรูปแบบหนึ่งที่อิงจากสิทธิในการใช้ประโยชน์จาก
อสังหาริมทรัพย์ และให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถน�ำทรัพย์อิงสิทธินั้นออกให้เช่า ขาย หรือโอน
รวมทัง้ ให้ตกทอดแก่ทายาทและน�ำไปใช้เป็นหลักประกันได้ อันเป็นการแก้ไขข้อจ�ำกัดในเรือ่ ง “การเช่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.)” ที่ยังคงมีข้อจ�ำกัดและความไม่ชัดเจน ซึ่งท�ำให้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการเช่าตาม
“พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ พาณิ ช ยกรรมและอุ ต สาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒”
จัดโดย คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร และศูนย์จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการสัมมนาตามโครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานร�ำลึกศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด
เศรษฐบุ ต ร เรื่ อ ง “ทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ . .. เครื่ อ งมื อ ใหม่ ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น อสั ง หาฯ” เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.
๑
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ทีย่ งั ไม่ครอบคลุมถึงการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเช่าเพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะก�ำหนดทรัพย์อิงสิทธิหรือสิทธิในการใช้ประโยชน์
ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ขึ้ น ใหม่ เ สมื อ นเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ไ ด้ ภ ายในระยะเวลาตามที่ ก� ำ หนด
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะต่าง ๆ ให้มคี วามชัดเจน ไม่กอ่ ให้เกิดความสับสนระหว่างสิทธิการเช่า
ตามกฎหมายปัจจุบนั กับทรัพย์องิ สิทธิตามร่างกฎหมายฉบับนีซ้ งึ่ มีสาระส�ำคัญของสิทธิทแี่ ตกต่างกัน
ตลอดจนก�ำหนดให้มรี ะบบการจดทะเบียน และการออกหนังสือรับรองสิทธิเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน
และสร้างความเชือ่ มัน่ ในทรัพย์อิงสิทธิดังกล่าว๒
ด้วยความส�ำคัญของการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้เกิดแก่นกั ลงทุนหรือนักธุรกิจทีจ่ ะน�ำเงินมาลงทุน
หรือประกอบธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ
ในสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ
พ.ศ. .... ตลอดจนเปิดโอกาสให้องค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อมูล
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการ
กองทุนศาสตราจารย์ ดร.จิด๊ เศรษฐบุตร และศูนย์จดั การ
ศึ ก ษาและฝึ ก อบรมด้ า นกฎหมาย คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ จึ ง ได้ จั ด ให้ มี โ ครงการ
สั ม มนาทางวิ ช าการ เนื่องในงานร�ำลึกศาสตราจารย์
ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ...
เครื่ อ งมื อ ใหม่ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น อสั ง หาฯ” ขึ้ น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา
โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม
รั ฐ อมฤต คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ได้ ก ล่ า วเปิ ด การสัมมนา จากนั้น
มี ก ารสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง “ทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ . .. เครื่ อ งมื อ ใหม่ ส� ำ หรั บ นั ก ลงทุ น อสั ง หาฯ”
โดย นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการส่วนกฎหมายการคลังและภาษี ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง นายยอดฉัตร ตสาริกา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริทรัพย์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ
วรปัญญาอนันต์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
นายศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจ�ำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
ข้อมูลการตรวจสอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ ในเอกสาร “หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ�ำเป็น
ในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)”, หน้า ๑.
๒
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โดยการสัมมนาทางวิชาการในเรือ่ งดังกล่าวมีสาระ
ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ ผู้อ�ำนวยการ
ส่วนกฎหมายการคลังและภาษี ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนือ่ งจากกฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นปัจจุบนั เกีย่ วกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์นนั้
มีขอ้ จ�ำกัดหลายประการ อาทิ การเช่าตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) ลักษณะของสิทธิการเช่าจะเป็น
สิทธิเฉพาะตัวของผูเ้ ช่า โดยเมือ่ ผูเ้ ช่าตายสัญญาเช่าก็จะระงับ
รวมทั้งยังห้ามการเช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า หรือดัดแปลง
ต่อเติม โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า นอกจากนี้
โดยสภาพของสิทธิการเช่ายังไม่สามารถน�ำไปเป็นหลักประกันการช�ำระหนีด้ ว้ ยการจ�ำนองได้ ส่วนการเช่า
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒
แม้จะมีบทบัญญัติรองรับการน�ำสิทธิการเช่าไปใช้ประโยชน์ในเรือ่ งต่าง ๆ ได้ เช่น ให้นำ� สิทธิการเช่า
ตามพระราชบัญญัตนิ ไี้ ปจ�ำนองได้ ผู้เช่าอาจให้เช่าช่วงได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ให้เช่า และ
ให้สิทธิการเช่าตกทอดเป็นมรดกได้ เป็นต้น ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก�ำหนดขอบเขตของ
วัตถุประสงค์ไว้เฉพาะเพือ่ การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเท่านัน้ และเมือ่ มีการออกกฎหมายล�ำดับรอง
เพื่อก�ำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในระยะเวลาต่อมา ก็ได้สร้างข้อจ�ำกัดเพิ่มยิ่งขึ้น จึงท�ำให้ในทางปฏิบัติ
มีผมู้ าจดทะเบียนเช่าตามพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ พียงเล็กน้อยเท่านัน้
นอกจากนี้ การเช่าตามค�ำพิพากษา
ศาลฎี ก าที่ ไ ด้ มี แ นวทางการพิ จ ารณาเรื่ อ ง
สัญญาต่างตอบแทนยิง่ กว่าสัญญาเช่าธรรมดา
เช่ น สั ญ ญาเช่ า ที่ มี ก ารก� ำ หนดให้ ผู ้ เช่ า ปลู ก
สิง่ ปลูกสร้าง ช่วยเงินค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ปรับปรุงสถานที่เช่าอย่างถึงขนาดเป็นสัญญา
ต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา อันเป็น
ผลให้ การเช่านั้นมีลักษณะไม่เป็นการเฉพาะตัว
อีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตาม การทีจ่ ะเข้าลักษณะเป็น
สัญญาต่างตอบแทนยิง่ กว่าสัญญาเช่าธรรมดานัน้
คู ่ สั ญ ญายั ง ไม่ อ าจตกลงกั น และใช้ บั ง คั บ เป็ น
สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาได้เอง เพราะยังคงเป็นดุลพินิจของศาลซึ่งขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันในแต่ละกรณี จึงมีความไม่ชัดเจนแน่นอน
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ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ยกร่าง “ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....” ขึ้น
เพือ่ ก�ำหนดลักษณะการเช่าอสังหาริมทรัพย์ทไี่ ม่มขี อ้ จ�ำกัดดังกล่าวบัญญัตไิ ว้เป็นกฎหมายขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้สทิ ธิการเช่าไม่เป็นสิทธิเฉพาะตัว มีความคล่องตัว และสามารถเปลีย่ นมือได้
รวมทั้งไม่จ�ำกัดวัตถุประสงค์ในการเช่าเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการเช่าเพื่อพาณิชยกรรม การเช่าเพื่อ
อุตสาหกรรม และการเช่าเพื่อที่อยู่อาศัยด้วย ซึ่งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม
๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ
พ.ศ. .... ตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ๓ โดยร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีไ้ ด้กำ� หนดสิทธิการใช้ประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
นอกเหนือจากกรรมสิทธิแ์ ละสิทธิการเช่า โดยมีบทบัญญัตริ องรับในลักษณะต่าง ๆ โดยสรุปได้ ดังนี้
๑. ก�ำหนดให้ “ทรัพย์อิงสิทธิ” เป็นทรัพย์สินที่อิงจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมาย
ว่าด้วยอาคารชุด โดยผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด และเจ้าของห้องชุดเท่านั้น
๒. ก�ำหนดให้ “การก่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิ” ต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยมีก�ำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ ปี และจะก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนในอสังหาริมทรัพย์
ตามโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดไม่ได้
๓. ก�ำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจดทะเบียนการก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิแล้วต้องออก “หนังสือ
รับรองทรัพย์อิงสิทธิ” โดยท�ำเป็นคู่ฉบับรวม ๒ ฉบับ เพื่อมอบให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเก็บไว้
ที่ส�ำนักงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
๔. ก�ำหนดให้ “ทรัพย์องิ สิทธิแบ่งแยกมิได้” โดยทีด่ นิ ทีม่ กี ารก่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิแล้ว จะแบ่งแยก
ออกเป็นหลายแปลงหรือรวมกับที่ดินแปลงอื่นเข้าเป็นแปลงเดียวกันไม่ได้
๕. ก�ำหนด “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์” โดยเมือ่ มีการจดทะเบียน
ทรัพย์องิ สิทธิแล้ว ห้ามมิให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์กอ่ ตัง้ ทรัพยสิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่ได้รบั
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ อย่างไรก็ดี การก่อตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิไม่กระทบสิทธิของ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่น หรือการใช้กรรมสิทธิ์

ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพย์องิ สิทธิ พ.ศ. .... ซึง่ เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ได้รบั การบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรือ่ งด่วน
ในคราวประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็ น พิ เ ศษ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๖๑ โดยที่ ป ระชุ ม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและลงมติในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ โดยได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไว้พิจารณา และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง จ�ำนวน ๑๗ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ
โดยเห็นชอบให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ซึ่งครบก�ำหนดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... ได้พิจารณาเสร็จแล้ว และได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ พร้อมด้วยรายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วน ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๖๒ เป็ น พิ เ ศษ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ เพื่ อ พิ จ ารณาในวาระที่ ส อง ขั้ น พิ จ ารณาเรี ย งตามล� ำ ดั บ มาตรา
และวาระที่สาม และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป.
๓

จุ ล นิิ ติ
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ในอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการช�ำระหนีโ้ ดยการจ�ำนองหรือการใช้เป็นหลักประกันตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ นอกจากนี้ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะยกเลิก
ทรัพย์องิ สิทธิภายในระยะเวลาทรัพย์องิ สิทธิไม่ได้ หากการยกเลิกนัน้ กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้ท�ำการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว
๖. ก�ำหนด “สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ” ไว้ ดังนี้
(ก) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิตาม
พระราชบัญญัตินี้ และตามที่ระบุในหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
(ข) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่บุคคลอื่น และใช้เป็นหลักประกัน
การช�ำระหนีโ้ ดยการจ�ำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทัง้ ยังสามารถตกทอดทางมรดกได้
(ค) ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิมสี ทิ ธิ หน้าที่ และความรับผิดในอสังหาริมทรัพย์ทกี่ อ่ ตัง้ ทรัพย์องิ สิทธิ
เสมือนหนึง่ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่สทิ ธิตดิ ตามและเอาคืนซึง่ อสังหาริมทรัพย์
จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้น
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ยงั คงเป็นสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ โดยผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิตอ้ งแจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน
(ง) ให้กรรมสิทธิ์ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิดัดแปลง ต่อเติม หรือ
สร้างขึน้ ใหม่ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ และเมือ่ ทรัพย์องิ สิทธิระงับลง ให้กรรมสิทธิ์
ในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตกเป็นของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะตกลงเป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นห้องชุด มิให้กรรมสิทธิ์
ในห้องชุดทีม่ กี ารดัดแปลงหรือต่อเติมตกเป็นของผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ แต่ให้ยงั คงเป็นของเจ้าของห้องชุด
(จ) ในกรณีทมี่ กี ารโอนทรัพย์องิ สิทธิและมีการผิดสัญญาระหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอนทรัพย์องิ สิทธิ
อันเป็นเหตุให้ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ บอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญานัน้ ต้องไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้ท�ำการโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้ว
๗. เมื่อทรัพย์อิงสิทธิระงับลง ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิส่งมอบอสังหาริมทรัพย์คืนแก่เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์ตามสภาพทีเ่ ป็นอยูใ่ นเวลานัน้ เว้นแต่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ
จะตกลงเป็นอย่างอื่น
๘. ก�ำหนดให้การออกหนังสือรับรองทรัพย์องิ สิทธิ การจดทะเบียนนิตกิ รรม หรือการด�ำเนินการ
อืน่ ๆ เกี่ยวกับทรัพย์อิงสิทธิ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัตนิ ี้ และให้กรมทีด่ นิ หักค่าใช้จา่ ยไว้รอ้ ยละ ๕ ของเงิน
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บได้ ทั้งนี้ ให้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหลังหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นรายได้ของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งส�ำหรับการด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ภายในเขตนั้น

63

59-72_���������� ���-��� 62.indd 63

มี.ค. - เม.ย. ๖๒

7/3/2562 BE 9:21 AM

ทรัพย์องิ สิทธิ... เครือ่ งมือใหม่ส�ำ หรับนักลงทุนอสังหาฯ

จะเห็นได้วา่ ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพย์องิ สิทธิ พ.ศ. .... เป็นการสร้างแรงจูงใจและความเชือ่ มัน่
ให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะน�ำเงินเข้ามาลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศ ให้สามารถใช้สิทธิ
ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ โ ดยสะดวกและคล่ อ งตั ว ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า และเกิ ด สภาพคล่ อ ง
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทั้งนี้
เพือ่ ความเข้าใจในหลักการและสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวอย่างชัดเจน สามารถพิจารณา
ได้จากแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพแสดงหลักการและสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
โอนคืนเจ้าของเมื่อครบกำ�หนด ๓๐ ปี
ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ
(เจ้าของที่ดินมีโฉนด/ห้องชุด)
ทำ�สัญญาการ
ให้ใช้ทรัพย์อิงสิทธิ
โดยทำ�เป็นหนังสือ
และมีค่าตอบแทน

ออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิ
สิทธิ:
- ให้เช่า ขาย เป็น
หลักประกันการ
กู้ยืม ตกทอดแก่
ทายาท
- ดัดแปลง ต่อเติม
สิ่งปลูกสร้าง

หน้าที่:
ดูแลรักษา
ซ่อมแซม และ
ปัดป้องภยันตราย
แก่ทรัพย์นั้น
ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่น
ให้แก่นักลงทุนหรือนักธุรกิจที่จะนำ�เงินลงทุนหรือเข้ามา
ประกอบอาชีพในประเทศ
เพื่อให้สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการมีกรรมสิทธิ์หรือ
การมีสิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
กำ�หนดทรัพย์อิงสิทธิหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ขึ้นใหม่
ทรัพย์อิงสิทธินั้น คือ การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตกลงให้บุคคล
อีกคนหนึง่ มีสทิ ธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการจดทะเบียน
และมีกำ�หนดระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

จดทะเบียน (คู่สัญญาขอจดทะเบียนต่อกรมที่ดิน)
- ทรัพย์อิงสิทธิมีระยะเวลาไม่เกิน 30 ปีนับจาก
จดทะเบียน
- เมื่อจดทะเบียนแล้วห้ามก่อภาระผูกพัน
เหนืออสังหาริมทรัพย์นั้น

ข้อมูลจากส�ำนักกฎหมาย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2018/004.pdf)

นายยอดฉัตร ตสาริกา  ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ พบว่ า มี ห ลั ก การเพื่ อ แปลงสิ ท ธิ ก ารเช่ า
ในอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัพย์สินชนิดใหม่ (New
Asset Class) ขึ้นมา เพือ่ จะท�ำให้สทิ ธิการใช้ประโยชน์
ในอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสามารถรองรับการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ
อันเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของประเทศ โดยการให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถน�ำอสังหาริมทรัพย์ไป
“จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ” และ “โอนขายสิทธิ”
ให้ บุ ค คลอื่ น เป็น ผู้ทรงทรัพ ย์อิงสิทธิ เพื่อ ให้ผู้ทรง
จุ ล นิิ ติ
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ทรัพย์องิ สิทธิสามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นนั้ ได้เสมือนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมทัง้ สามารถ
โอนเปลี่ยนมือหรือน�ำไปเป็นหลักประกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม ซึ่งจะท�ำให้ทรัพย์อิงสิทธิ
มีมูลค่าและมีสิทธิทางกฎหมายที่ชัดเจน
ทั้งนี้ ดังได้กล่าวแล้วว่าวัตถุประสงค์ของการเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ คือ การท�ำให้เกิด
ทรัพย์สินขึ้นใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ดังนั้น กฎหมายจึงได้ก�ำหนดให้
“เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ขอจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิฝ่ายเดียว” กล่าวคือ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่มีความประสงค์จะน�ำอสังหาริมทรัพย์ของตนออกให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ
สามารถน�ำไปจดทะเบียนฝ่ายเดียวเพือ่ สร้างทรัพย์สนิ ใหม่ขนึ้ มาได้ทนั ที ซึง่ จะช่วยรองรับการใช้ประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจได้โดย “ไม่จ�ำเป็นต้องรอให้มีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีความประสงค์จะน�ำอสังหาริมทรัพย์ไปใช้ประโยชน์แบบทรัพย์อิงสิทธิ
สามารถไปจดทะเบียนฝ่ายเดียวเพือ่ แยกสิทธิการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของตนออกจากกรรมสิทธิ์
ในที่ดินได้ และน�ำสิทธิการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไปหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้โดยตรง
เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์

นำ�อสังหาริมทรัพย์ไปจดทะเบียน
ทรัพย์อิงสิทธิฝ่ายเดียว

สิทธิของผู้ที่จะมาเป็นผู้ทรงทรัพย์สิทธิ
เป็นไปตามกฎหมาย และให้มีกำ�หนดระยะเวลา
ของทรัพย์อิงสิทธิไว้สูงสุดไม่เกิน ๓๐ ปี

กรรมสิทธิ์

ยังคงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

ทรัพย์อิงสิทธิ

นำ�ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

เมือ่ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นำ� อสังหาริมทรัพย์ของตนไปจดทะเบียนทรัพย์องิ สิทธิฝา่ ยเดียวแล้ว
ก็จะ “ยังคงสถานะความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์” ของตนอยู่ และมีสถานะเป็น “ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ
คนแรก” โดยสามารถน�ำทรัพย์องิ สิทธิทแี่ ยกออกมาไปหาประโยชน์ได้โดยไม่ตอ้ งสูญเสียกรรมสิทธิข์ องตน
อาทิ เมื่อมีผู้สนใจที่จะใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของไปจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิไว้ฝ่ายเดียว
ก็สามารถขายโอนทรัพย์อิงสิทธิให้แก่ผู้ที่สนใจได้ หรือในกรณีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการกู้เงิน
ก็สามารถน�ำทรัพย์องิ สิทธิไปเป็นหลักประกันการกูย้ มื เงินได้ และหากผิดสัญญาหรือไม่ชำ� ระหนีด้ งั กล่าว
ก็สามารถน�ำทรัพย์อิงสิทธิออกขายทอดตลาดเพื่อหาผู้ซื้อที่จะมาเป็นผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิได้ ซึ่งการซื้อ
ทรัพย์อิงสิทธิจะมีราคาต�่ำกว่าการซื้อกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ได้เสมือน
เจ้าของกรรมสิทธิ์ เพียงแต่มรี ะยะเวลาทีจ่ ำ� กัด และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กไ็ ม่เสียกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ไป
ส�ำหรับหลักการของร่างพระราชบัญญัตทิ รัพย์องิ สิทธิ พ.ศ. .... อาจแบ่งการพิจารณาออกได้
เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี๔้
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, “สรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....”,
เอกสารประกอบการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... , หน้า ๒-๓.
๔
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ทรัพย์องิ สิทธิ... เครือ่ งมือใหม่ส�ำ หรับนักลงทุนอสังหาฯ

กลุม่ ที่ ๑ หลักการทีบ่ งั คับให้ใช้กบั ทรัพย์องิ สิทธิทกุ กรณี โดยคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถก�ำหนดหรือ
ตกลงเป็นอย่างอืน่ ได้ ได้แก่ บทบัญญัตทิ มี่ หี ลักการทีเ่ ป็นแก่นของความเป็นทรัพย์องิ สิทธิ และมีผลของ
กฎหมายก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยคูส่ ญ
ั ญาจะตกลงหรือก�ำหนดไว้ในสัญญาให้แตกต่างจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายมิได้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้
(๑) การก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิต้องท�ำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น
มิฉะนั้นเป็นโมฆะ
(๒) ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
(๓) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิอาจให้เช่าช่วงหรือโอนทรัพย์อิงสิทธิได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ
(๔) ทรัพย์อิงสิทธิตกทอดแก่ทายาทได้
(๕) ทรัพย์องิ สิทธิสามารถน�ำไปเป็นหลักประกันการช�ำระหนีโ้ ดยการจ�ำนองได้ โดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความยินยอมจากผู้ให้เช่า
กลุ่มที่ ๒ หลักการที่ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาไว้แตกต่างจากบทบัญญัติว่าด้วย
การเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) แต่คสู่ ญ
ั ญาอาจตกลงเป็นอย่างอืน่ ได้
ได้แก่ บทบัญญัติที่ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาในทรัพย์อิงสิทธิซึ่งแตกต่างจากการเช่าทรัพย์
ตาม ป.พ.พ. แต่คสู่ ญ
ั ญาสามารถตกลงเป็นอย่างอืน่ ได้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้กฎหมายมีความยืดหยุน่ และสามารถ
ปรับใช้ได้กับสัญญาทรัพย์อิงสิทธิที่อสังหาริมทรัพย์มีความหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้
(๑) ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิไม่ต้องรับผิดในความช�ำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสัญญาทรัพย์
อิงสิทธิ และผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีหน้าที่ต้องจัดการซ่อมแซมทุกประการตลอดระยะเวลาสัญญา
(๒) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถท�ำการดัดแปลง ต่อเติม และปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ลงบนอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนทรัพย์องิ สิทธิได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากผูใ้ ห้ทรัพย์องิ สิทธิ
(๓) ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีหน้าที่จัดการและแจ้งให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทราบโดยพลัน
ในกรณี ท่ี ต ้ อ งจั ด การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ปั ด ป้ อ งภยั น ตรายแก่ อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ จ ดทะเบี ย น
ทรัพย์อิงสิทธิ หรือในกรณีที่มีบุคคลภายนอกรุกล�้ำเข้ามาหรือเรียกร้องสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเหนือ
อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิ
กลุม่ ที่ ๓ หลักการทีส่ ามารถน�ำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) มาใช้บงั คับได้
โดยไม่จำ� เป็นต้องก�ำหนดไว้โดยเฉพาะในร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่ หลักการทีไ่ ม่ได้กำ� หนดรายละเอียด
ไว้ในร่างพระราชบัญญัตทิ รัพย์องิ สิทธิ พ.ศ. .... แต่ได้กำ� หนดให้นำ� หลักกฎหมายว่าด้วยการเช่าทรัพย์ทวั่ ไป
ตาม ป.พ.พ. มาใช้บงั คับ เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาเกีย่ วกับการตีความสัญญาและช่องว่างของกฎหมาย
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ดังนี้
(๑) การส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนทรัพย์องิ สิทธิ โดยผูใ้ ห้ทรัพย์องิ สิทธิตอ้ งส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนทรัพย์องิ สิทธิในสภาพอันซ่อมแซมดีแล้ว ซึง่ หากผูใ้ ห้ทรัพย์องิ สิทธิสง่ มอบ
ในสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ตามสัญญา ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งนี้
ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๔๖ และมาตรา ๕๔๘
จุ ล นิิ ติ
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(๒) การน�ำบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการซือ้ ขายมาใช้บงั คับโดยอนุโลม โดยในเรือ่ งเกีย่ วกับการส่งมอบ
อสังหาริมทรัพย์ และความรับผิดของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิในกรณีช�ำรุดบกพร่องและการรอนสิทธิ
รวมทั้งผลแห่งข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาทรัพย์อิงสิทธิ ให้บังคับด้วยบทบัญญัติว่าด้วย
การซื้อขายโดยอนุโลมตามควร ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๔๙
(๓) การใช้อสังหาริมทรัพย์ โดยผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิตอ้ งใช้อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนทรัพย์
อิงสิทธิตามประเพณีนยิ มปกติหรือตามทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญาทรัพย์องิ สิทธิ หากผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิฝา่ ฝืน
ผูใ้ ห้ทรัพย์องิ สิทธิอาจบอกกล่าวให้ผทู้ รงทรัพย์องิ สิทธิปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง หากผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิยงั ละเลย
ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๒
และมาตรา ๕๕๔ นอกจากนี้ ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิยงั ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้
แก่อสังหาริมทรัพย์ เพราะความผิดของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิหรือบุคคลซึ่งอยู่กับผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
หรือของผู้เช่าช่วง แต่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิไม่ต้องรับผิดในความสูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากการใช้
อสังหาริมทรัพย์โดยชอบ ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๒
(๔) การสงวนอสังหาริมทรัพย์ โดยผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิต้องสงวนอสังหาริมทรัพย์นั้นในระดับ
วิญญูชน หากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิฝ่าฝืน ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิอาจบอกกล่าวให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิปฏิบัติ
ให้ถูกต้องได้ หากผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิยังละเลยไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๓ และ มาตรา ๕๕๔
(๕) การเข้าตรวจดูทรัพย์สนิ โดยผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิตอ้ งยอมให้ผใู้ ห้ทรัพย์องิ สิทธิหรือตัวแทน
ของผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิตรวจดูอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งคราวในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามหลักการ
แห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๕๕
(๖) ค่าตอบแทนทรัพย์อิงสิทธิ โดยในกรณีทไี่ ม่มกี ารก�ำหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีวา่
จะช�ำระค่าตอบแทนทรัพย์องิ สิทธิเวลาใด ให้ชำ� ระเมือ่ สิน้ ระยะเวลาอันได้ตกลงก�ำหนดกันไว้ทกุ คราวไป
กล่าวคือ ถ้าตกลงช�ำระค่าตอบแทนทรัพย์องิ สิทธิกนั เป็น “รายปี” ก็พงึ ช�ำระเมือ่ สิน้ ปี ถ้าตกลงช�ำระกัน
เป็น “รายเดือน” ก็พงึ ช�ำระเมือ่ สิน้ เดือน และในกรณีทผี่ ทู้ รงทรัพย์องิ สิทธิไม่ชำ� ระค่าตอบแทนทรัพย์องิ สิทธิ
ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ แต่ถ้าค่าตอบแทนทรัพย์อิงสิทธินั้นจะพึงส่งเป็นรายเดือน
หรือส่งเป็นระยะเวลายาวกว่ารายเดือนขึ้นไป ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิต้องบอกกล่าวแก่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ
ก่อนว่าให้ช�ำระภายในเวลาใด ซึ่งพึงก�ำหนดอย่าให้น้อยกว่า ๑๕ วัน ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ.
มาตรา ๕๕๙ และมาตรา ๕๖๐
(๗) เรือ่ งความสูญหาย ในกรณีทอี่ สังหาริมทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนทรัพย์องิ สิทธิสญ
ู หายไปทัง้ หมด
ให้สญ
ั ญาทรัพย์องิ สิทธิระงับ แต่ถา้ อสังหาริมทรัพย์นนั้ สูญหายไปเพียงบางส่วนและมิได้เป็นความผิดของ
ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิ ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิจะเรียกให้ลดค่าตอบแทนทรัพย์องิ สิทธิลงตามส่วนทีส่ ญ
ู หายก็ได้
แต่หากความสูญหายนั้นท�ำให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิไม่สามารถใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ส่วนที่คงเหลืออยู่
ให้ส�ำเร็จประโยชน์ดังที่ได้มุ่งหมายไว้ตอนเข้าท�ำสัญญา ให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญา
ทั้งนี้ ตามหลักการแห่ง ป.พ.พ. มาตรา ๕๖๗ และมาตรา ๕๖๘
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ทรัพย์องิ สิทธิ... เครือ่ งมือใหม่ส�ำ หรับนักลงทุนอสังหาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... เป็นการน�ำเสนอ
ร่างกฎหมายเพื่อน�ำไปสู่ “รูปแบบใหม่
ของทรั พ ยสิ ท ธิ เ หนื อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
บางประเภท” ได้ แ ก่ ที่ ดิ น ที่ มี โ ฉนด
และห้องชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
“เครือ่ งมือใหม่” ในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ในตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง สามารถ
กระท� ำ ได้ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๘
ที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า “ทรัพยสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอ�ำนาจ
ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น”
ส่วนค�ำว่า “ทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ ” ซึ่งไม่พบค�ำแปลในภาษาต่างประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็น “ค�ำใหม่ที่ตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมาโดยเฉพาะ” เพื่อมิให้เป็นเรื่อง “การเช่า” หรือ “ทรัพยสิทธิ”
ที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ที่ ท� ำให้ ไ ม่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ ากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ เช่ า ในเชิ ง
เศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เป็นเครื่องมือใหม่ส�ำหรับกระตุ้นการลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพย์โดยตรง อย่างไรก็ดี เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการก�ำหนดสิทธิการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีระยะเวลาจ�ำกัดแล้วจะตรงกับเรื่ อ ง
“emphytéotique” ๕ ตามประมวลกฎหมายชนบทของประเทศฝรั่ ง เศส (Code rural)
มาตรา L. 451-1 ซึ่งเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่งที่มีก�ำหนดระยะเวลาค่อนข้างยาว
คือ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๙๙ ปี
โดยแนวคิดของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวดังกล่าวนั้น มีที่มาจากการที่รัฐประสงค์
จะกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาเพือ่ สร้างมูลค่า และเพือ่ ให้มกี ารใช้อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การเกษตรได้อย่าง
คุ้มค่า ซึ่งวัตถุแห่งสัญญา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร และขยายรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมด้วย

ค�ำว่า “emphytéotique” มีรากทรัพย์มาจากค�ำในภาษากรีก คือ “emphyteusis” ที่เกิดขึ้นในสมัยโรมันยุคจักรวรรดิ
ตอนต้น ซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวกับการส่งมอบที่ดินเปล่าให้ไปท�ำการเกษตรหรือหรือท�ำสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดิน โดยผู้ปกครองจักรวรรดิ
ไม่ต้องลงทุนเอง แต่จะได้มูลค่าเพิ่มจากที่ดินนั้น ทั้งนี้ ในยุคล่าอาณานิคมก็ได้ใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อให้มีการลงทุนท�ำการเกษตรหรือ
ท�ำสิ่งปลูกสร้าง โดยเสียค่าตอบแทนให้แก่เจ้าอาณานิคม, สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์, เอกสารประกอบการสัมมนาฯ หน้า ๓.
๕

จุ ล นิิ ติ
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ทั้งนี้ สิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่าประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษหรือสถานะที่แตกต่างไปจาก
ผู้เช่าทั่วไป กล่าวคือ โดยปกติแล้วสิทธิของผู้เช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ “บุคคลสิทธิ”
เป็นสิทธิเฉพาะตัว ในขณะทีส่ ญั ญาเช่า emphytéotique นัน้ ผูเ้ ช่าจะมี “ทรัพยสิทธิ” เหนืออสังหาริมทรัพย์
ที่เช่า ซึ่งสามารถน�ำไปจ�ำนอง โอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นหรือให้เช่าช่วงได้ รวมทั้งสามารถปรับปรุง ต่อเติม
หรือดัดแปลง ตลอดจนใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นนั้ ได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ครบก�ำหนด
ระยะเวลาการเช่าแล้ว สิทธิยอ่ มสิน้ สุดลง เว้นแต่จะมีการจดทะเบียนครัง้ ใหม่ และไม่อาจน�ำหลักเกณฑ์
การขยายระยะเวลาออกไปโดยปริยายอย่างสัญญาที่ไม่มีก�ำหนดระยะเวลามาใช้ได้ กล่าวคือ จะต้อง
กระท�ำโดยชัดแจ้งตามแบบ ที่กฎหมายก�ำหนดให้ต้องมีการจดทะเบียนเท่านั้น
นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่า
หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัตทิ รัพย์องิ สิทธิ
พ.ศ. .... เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
ที่ต้องการการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษและพืน้ ทีท่ มี่ มี ลู ค่า
ทางเศรษฐกิจสูง อาทิ ที่ดินบริเวณกลางเมือง
เขตสาทรหรือเยาราช เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
ในมุมมองของผูป้ ระกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และอาคารชุดซึง่ ต้องการหาทีด่ นิ เพือ่ มาพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคไม่วา่ จะเป็น
การสร้างอาคารเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย การอุตสาหกรรม
หรือพาณิชยกรรม มีข้อสังเกตบางประการ
เกี่ ย วกั บ “ระยะเวลาในการจดทะเบี ย น
ทรัพย์องิ สิทธิ” โดยมีความเห็นว่า ยิง่ ก�ำหนด
ให้ทรัพย์อิงสิทธิมีระยะเวลายาวนานเท่าใด
จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมูลค่าให้กับทรัพย์อิงสิทธิมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะปัจจุบันต้นทุน
การก่อสร้างได้เพิม่ มากขึน้ กว่าในอดีตเป็นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็นค่าวัสดุอปุ กรณ์การก่อสร้างหรือค่าแรงงาน
ต่าง ๆ ดังนั้น การที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก�ำหนดให้ท�ำสัญญาเช่าได้ไม่เกิน ๓๐ ปี
จึงอาจจะไม่คุ้มทุนและมีความเสี่ยงกับการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าในอนาคตอาจมีความจ�ำเป็น
ต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยขยายระยะเวลาให้สามารถท�ำสัญญาเช่าได้มากกว่า ๓๐ ปี ก็ได้
ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลา
ในการจดทะเบี ย นทรั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ ดั ง กล่ า ว โดยเห็ น ควรให้ ก� ำ หนดไว้ ใ นร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว ่ า
ให้สามารถจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิได้ไม่เกิน ๓๐ ปี หรือตามที่กฎหมายอื่นก�ำหนดไว้ เพื่อรองรับ
ในกรณี ที่ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ห รื อ กฎหมายอื่ น มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง และอนุ ญ าต
ให้ท�ำสัญญาเช่าได้เกินกว่า ๓๐ ปี เพื่อไม่ต้องกลับมาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อีกครั้ง
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นอกจากนี้ ยังมีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับ “การใช้ประโยชน์ในทรัพย์องิ สิทธิ” โดยไม่จำ� กัดวัตถุประสงค์
ในการเช่า หรือเปิดโอกาสให้ผู้เช่าสามารถใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าได้อย่างเต็มที่
โดยเฉพาะหลักการที่ก�ำหนดให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถให้เช่าช่วงได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ซึ่งหลักการดังกล่าวแม้จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น
ในทางปฏิบัติได้ก็ตาม แต่เห็นสมควรให้มีการก�ำหนดเรื่องกรอบวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์
ไว้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาด้วย เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้อสังหาริมทรัพย์นอกกรอบ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้ เช่น หากการให้เช่าช่วงอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์หรือภายในขอบเขต
ของลักษณะการใช้ประโยชน์ก็สามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต แต่หากให้เช่าช่วงนอกกรอบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากผู ้ ใ ห้ ท รั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ ก ่ อ น และในประเด็ น ที่ อ นุ ญ าตให้ มี
การดัดแปลง ต่อเติม หรือก่อสร้าง ก็ควรก�ำหนดขอบเขตหรือกรอบวัตถุประสงค์ไว้เช่นเดียวกัน
เช่น หากการดัดแปลงหรือต่อเติมไม่เปลีย่ นแปลงโครงสร้างของอาคารก็สามารถกระท�ำได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั
ความยินยอม แต่หากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคารแล้วก็ต้องขออนุญาตหรือได้รับความยินยอม
จากเจ้าของอาคารก่อน เป็นต้น
ดังนั้น หากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับและเปิดช่องให้ฝ่ายผู้ทรง
ทรัพย์อิงสิทธิซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่เช่ามีสิทธิพิเศษหรือมากขึ้นกว่าการเช่าตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กจ็ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การลงทุนมาก แต่ตอ้ งค�ำนึงว่าจะต้องไม่จำ� กัด
สิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จนเกินไป มิฉะนั้น อาจจะท�ำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้รับความนิยม
หรือเป็นที่ยอมรับ อันจะท�ำให้ไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติที่ต้องการให้มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เช่น
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิง่ แวดล้อม และกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เป็นต้น
โดยจะต้องพิจารณาว่าผู้ใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ�ำเป็นต้องพิจารณาว่าใครคือผู้ที่มีภาระในการเสียภาษี
และหากผลักภาระให้กบั ผูท้ รงทรัพย์องิ สิทธิแล้ว ก็ตอ้ งพิจารณาเรือ่ งการประเมินมูลค่าทีด่ นิ ของทรัพย์องิ สิทธิ
รวมทัง้ การรับภาระในมูลค่าของทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดหรือไม่ อย่างไร ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิทุกฝ่าย
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หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทรัพย์
อิงสิทธิ พ.ศ. .... ที่ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้เสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไปแล้วนั้น มีสาระส�ำคัญหลายประการ
ที่ตรงกันข้ามกับการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น
หน้าที่ของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิที่แตกต่างจากหน้าที่ของผู้เช่าตาม ป.พ.พ. หรือการดัดแปลง ต่อเติม
หรือปลูกสร้างทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิสามารถกระท�ำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ ในขณะที่ผู้เช่าไม่สามารถกระท�ำได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือความยินยอม
จากผูใ้ ห้เช่า เป็นต้น ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องตราเป็นพระราชบัญญัตขิ นึ้ มาโดยเฉพาะ เพราะหาก
ด�ำเนินการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเพิ่มเติมเรื่อง
ทรัพย์องิ สิทธิไว้แทนการออกกฎหมายใหม่แล้ว จะเป็นการแก้ไขหลักกฎหมายทัว่ ไปว่าด้วยการเช่าทรัพย์
และอาจก่อให้เกิดความสับสนได้
ประกอบกับเรื่อง “ทรัพย์อิงสิทธิ” เป็นการเพิ่มทางเลือกอีกทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์
จากอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นอกเหนือจากการให้เช่า ซึง่ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์
สามารถพิจารณาและเลือกได้ว่าจะให้คู่สัญญาเข้ามาใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของตน
ผ่านการท�ำสัญญาเช่าปกติหรือสัญญาทรัพย์อิงสิทธิ เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ
พ.ศ. .... เป็นเพียงอีกทางเลือกหนึง่ ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผูท้ มี่ คี วามประสงค์ในการใช้ประโยชน์
เลือกใช้แนวทางตามความต้องการหรือที่เห็นว่าเหมาะสมกับประโยชน์ของตนมากที่สุด โดยประโยชน์
ทีเ่ จ้าของอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั มีหลายประการ เช่น ในกรณี “ห้องชุด” เจ้าของอาคารชุดก็มที างเลือก
ในการขายห้องชุดเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงทางเลือกในการขายขาดหรือให้เช่าห้องชุดเท่านั้น
ก็อาจจะมีการขายแบบทรัพย์อิงสิทธิเพิ่มขึ้น โดยห้องชุดจะมีราคาต�่ำกว่าการขายขาด และผู้ทรง
ทรัพย์องิ สิทธิสามารถน�ำทรัพย์อิงสิทธิไปเป็นหลักประกันการช�ำระหนี้เพื่อขอสินเชื่อส�ำหรับซื้อห้องชุด
เพิ่มขึ้นอีกได้ หรือในกรณี “ที่ดิน” ซึ่งอาจมีทั้งกรณีที่เจ้าของที่ดินต้องการพัฒนาที่ดินเอง และกรณีที่
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ไม่ต้องการหรือไม่มีศักยภาพในการพัฒนาที่ดินเอง ซึ่งทรัพย์อิงสิทธิจะมีประโยชน์ส�ำหรับเจ้าของที่ดิน
ที่ไม่ต้องการพัฒนาที่ดินเองหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาที่ดินเองได้ แต่ต้องการหารายได้
จากที่ดินนั้นโดยไม่ต้องขายที่ดิน เจ้าของที่ดินกลุ่มนี้ก็สามารถให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ทรัพย์อิงสิทธิในที่ดินนั้น
ซึ่งผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิจะได้สิทธิประโยชน์ในการใช้ที่ดินดังกล่าวได้มากกว่าการเช่าปกติ อันจะท�ำให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คสู่ ญ
ั ญามีความมัน่ ใจในสิทธิทตี่ นมี
เนื่องจากมีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลให้สามารถถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์
ได้เป็นพิเศษกว่าการเช่าไว้เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนอีกด้วย

ดั ง นั้ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ท รั พ ย์ อิ ง สิ ท ธิ พ.ศ. .... จะเป็ น กฎหมายที่ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน รวมทัง้ เปิดโอกาสให้สามารถน�ำอสังหาริมทรัพย์ประเภททีด่ นิ
ที่มีโฉนดและห้องชุดมาก่อให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจได้โดยสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นกว่า
การเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทัง้ เพิม่ มูลค่าของทรัพย์สนิ ให้สงู ขึน้ อันจะช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้แก่นักลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อไป.
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