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บทคัดยอ
ภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง ตลาดเงินและตลาดทุนของไทยเปนสวนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจที่มีความสําคัญอยางยิ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพันธกับการพัฒนาของ
ตลาดเงินและตลาดทุน กลาวคือ ในประเทศที่ มีร ะดับ การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจสู ง มักพบวามี ร ะบบ
โครงสรางพื้นฐานทางดานตลาดการเงินที่ดีควบคูกัน หากพิจารณาบทบาทของตลาดทุนในการทําหนาที่พัฒนา
เศรษฐกิจและสนับสนุนการเติบโตของประเทศแลว ประเทศที่สามารถใชประโยชนจากเครื่องมือทางการเงิน
รูปแบบตาง ๆ ในตลาดทุนไดหลากหลาย มักจะมีขอไดเปรียบของโอกาสในการประกอบธุรกิจและไดรับความ
สนใจจากผู ร ะดมทุ น หรื อนั กลงทุ น ทั้ งในและนอกประเทศ ถือไดวาเครื่องมือทางการเงิน ในตลาดทุน ชวย
เสริมสรางสภาวะความคลองตัวของธุรกิจ และสรางความสมดุลทั้งดานระบบการเงินและการพัฒนาตลาดทุน
เพื่อชวยสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ทรัสตเปนเครื่องมือประการหนึ่งในการจัดการทรัพยสินทีม่ ีประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ
ระบบทรัสตจะชวยจัดการบริหารทรัพยสินใหเปนไปอยางยั่งยืน และเปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมใน
หลาย ๆ ด า น หลั ง การแก ไ ขมาตรา 1686 ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย แ ละประกาศใช
พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทําใหมีการกอตั้งทรัสตขึ้นไดในประเทศไทยและมี
ผลสมบู ร ณ ต ามกฏหมาย ทรั ส ต เ ที่ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยรู ป แบบแรก ก็ คื อ ทรั ส ต เ พื่ อ การลงทุ น ใน
อสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust: REIT) เปนรูปแบบของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย และ
จะต อ งพั ฒ นาต อ ไปในอนาคต โดยการตรากฎหมายขึ้ น เพื่ อ อนุ ญ าตให มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ ทรั ส ต เ พื่ อ
วัตถุประสงคอื่นๆได อันจะเปนกลไกในการชวยบริหารสินทรัพยของประเทศ
คําหลัก: ตลาดเงิน ตลาดทุน ทรัสต พระราชบัญญัติทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย
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Abstract
Under the control of the Ministry of Finance, Thai money and capital markets are the
extreme significant parts of the economy. The country’s economic growth has material
relationship with the development of money and capital markets, which affects the demand
and supply of the capital funds of the country, namely in the countries which have high
economic growth, there will also be, in parrarel, a good financial market infrastructure. If
consider the roles of capital market in developing economy and supporting growth of the
country, the countries which can utilize the various forms of financial instruments in the capital
market. There will be more advantages in business operations and interests from capital
mobilizationers and investors both domestically and internationally. It deemed that the
capital market helps improving business flexibility conditions and create the balance between
financial system and capital market development in promoting the economy of the country.
Trust is one of the instruments in asset management, which is beneficial to business
and economic development. Trust system will help asset management in the long run and
help for economy and society in many respects. After amendment of section 1686 of the Civil
and Commercial Code and promulgation of the Trust for Transactions in Capital Market Act,
B.E. 2550 (2007), establishment of trusts in Thailand is possible and legally valid. The first type
of trusts in Thailand is Real Estate Investment Trust (REIT) which is the type of investment in
real property and will have to be developed further in the future by extending permission for
other purposes with regard to the trust business operation, which will help in asset
management of the country.
Keywords: Money Market, Capital Market, Trust, The Trust for Transactions in Capital Market
Act, B.E. 2550 (2007), Real Estate Investment Trust (REIT)
บทนํา
ทรัสตเกิดขึ้นเริ่มแรกในยุคโรมัน ชวงแรกทรัสตจะเปนในรูปแบบของทรัสตสวนบุคคลโดยกอตั้งขึ้น
ตามพินัยกรรมเทานั้น (Testamentary Trusts) ตอมา ทรัสตไดพัฒนาและกําเนิดขึ้นในประเทศอังกฤษ โดย
เปนรูปแบบการจัดการทรัพยสินเพื่อบริหารทรัพยสินและมรดกในครอบครัวของขุนนางหรืออัศวินที่ตองการ
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